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ِ ِمهْ   إنَّ احلَْمَد هلِل، ََنَْمُدُه َونَْستَِعينُُه َونَْستَْغِفُرُه، َوَنتُوُب إيَلْهِه، وععهوُ  اِههَ َّ
ُ فال مضلَّ ََلُ، َوَمْ  يُْضِلْل فَ  ْعَمهِِلَه، َمْ  َيْهِدهِ ا َّ

َ
ْنُفِسنَه َوِمْ  َسيِّئَهِت أ

َ
وِر أ  الَ ُُشُ

ا َعْْهُدُه  هدا ْشَهُد أنَّ ُُمَمَّ
َ
يَك ََلُ، َوأ ُ وََحَدُه اَل َُشِ ْشَهُد أن اَل إََلَ إال ا َّ

َ
َههِدَي ََلُ، َوأ
صىل اهلل عليه وىلع آَل وأصحهاه , وم  تْعهم اإحسهن إىل يهو  اييه   َورَُسوَُل 

ه كثريا.  وسلم تسليما

]سووو      {ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  }

 [102آل عمران:

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 [1]س    النساء: {ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ }

 [71-70]س    األحزاب: {ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

ا بَْعُد:  أَمَّ

 يغهر ال حهى فيههه اإلنسهن بلث وقلة ايعيه هذه حقيقة ´ هللا اني فقد
 مث هت مت خت حت }: تعههههىل قهههه الكريم كتهاهههه يف فقهههه  اههههه

   [185]س    آل عمران: { حج
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 الفهن فأثهروا  اهه اغروا  قد اهلل رمحة م  إال اِلهس م  الكثري هنهك الن 

 سهارأ  حيضوا  أن هملَّ ع ابنهم فيمه والقته  القتل وأقهموا  سهطهم أو يف واحلروب 
مه  أن  م  وراء احلهروب  والسعهدة العز ينهلوا  أن اُغية ملك أو جهه أو وزارة أو

  أو احلكمهء قه  حى عهد  خهرس و فيهه اللكأاداا وإعمه  عزيز فيهه ليس احلرب 
وههذا ال حيلهل إىل مه   وعدامة حرسه وآخرهه مالمه وأوسطهه عدامه احلرب 

 ملهئب كرثه م  ستجلْه ِِله إدراك وعد   فهم سوء هأوهل أن أي أربهب العقو  
 ىلع اِلههس ويلومهه حهدوثهه حه  عفسه يلو   مالمه وأوسطهه عكْهت ومزيد
 خسههئر مه  فيههه حلهل ِلهه وعدامهه حرسهه وآخرهه هله وخوضه فيهه دخوَل
 أو عليهه حلهل وإن حى إيله يسىع اكن مه إىل وصو  دون واألموا  األرواح
 إال اياري  سعهدة أالويه األكرب والفالح األعظم الفوز ت فوَّ  فقد منه شئ ىلع
 الضعيفة العقو  أصحهب م  إال الحيلل وهذا ولطفه ارمحته اهلل يتداركه أن

 األمهور انتههئ  تهمهة درايهة هلم ليس اذلي  واحلمهقة والطيش السفه أصحهب
 اهلل رزقههم دفق  اِلستنرية اِلرية والعقو  الرزينة العقو  أصحهب أمه وعواقْهه
 العلمهء قه  حى وعتهجئهه وعواقْهه األمور أاهعدا يدركون وإدرااكا  ووعيها  عقالا 
 (.  رزق العقل)

 ألجلههه مسهلمها  يهذ ي أن اليهر   فإعهه رزينهها  عرياا  عقالا  اهلل رزقه فم 
 إىل يلهل أن ألجهل مهَل يستحل أو عرضه يهتك أو دمه يستْيح أن ع  فضالا 
 . ايعيوية ومآربه مطهبله م  ءيش يُليب أن وأ ههوشهوات  حطهمهه م  شئ

 وشههواتهه ايعيويهة ومطهمعههه ذلاتههه تغره ال فإعهه فيهه اِلظر أمع  فم 
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 الهاات عنهه سهتنقط  احليههة ههذه ع  وإرحتهَل اموته أعه لعلمه و لك اِلهيلة 
 .  والشهوات واِلطهم 

 جه هن من خن حن جن مم خم حم} اهلل قههههههههه 

 [207-205الشعراء:  ]س  {  خم حم جم يل ىل مل خل ٰه مه

 زي ري ٰى }تعههىل قه  هنهك هو إعمه هنه ليس والفالح الفوز فحقيقة

 [7]س    الش  ى: { ىي ني مي

 هبجت مب خب حب جب  هئ مئ خئ } سههْحهعه قههه  

 [185]س    آل عمران: { حج مث هت مت خت حت

 احليههة) احلكمههء اعه  قهه  حهى حقيقتهه أدرك  فيهه اِلظر أمع  فم  
 لك فهفعهل ذِلا( مهه يومهها  عليهك سهيعود يههف تفعله شئ فلك اِلتلف اكلطريق
 الشهعر قه  حى عليك مردود فهو فيهه مجيل

 ُزرع  أينمه مجيالا  يضي ل  ف   موضعه غري يف ولو مجيالا  إزرع 
 ع رز اذلي إال هدحيل فليس    اه نهالزم طه  وإن اجلميل إن
 مهه ِلفسهك فأخر شوكا  حلد شوكا  زرع  وم  عنْها  حلد عنْها  زرع  فم 
 أن كمهه اِلجهه  ههذا يف موضهوع  كتهاة إىل دفعين اهعث أو  هو فهذا اه ترَُسُ 
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 أحهوا  يف تأمله  عنهدمه و لهك الكتههب ههذا وتأيليف لكتهايت اثلهين اياف 
ه مُ  اِلهس سلمهم وكفرهم وتقيهم وفههجرهم فوجهدتهم لتلفهون يف لكهم مجيعا

هم واجتههههتهم ولكهنهم ت أشاكهلم وألواعهم ويف أعمههلم ومكتسْهتهم ويف حترك
يتفقون يف مطلب واحد وأمنية واحدة ومشتىه واحد ويف هدف واحد واغيهة 

وأمنية حتقيهق السهعهدة يف احليههة وبعهد  ويه ابلحث ع  السعهدةواحدة، أال 
فهللك منهم يريد م  وراء جتهرتهه أو زراعتهه أو دراسهته وغهري  لهك،  ،اِلمهت

ا وأن حيقق الس دة يف حيهته وهكذا اعد ممهته، ولكه  عهيريد أن يكون سعيدا
الكثري منهم قد أخطأوا طريق السعهدة واَنرفوا ع  مسهرهه وسهروا يطلْوعههه 

وهذا  ،إمه جهالا منهم اهه أو غفلة م  اعضهم عنهه ،م  غري أاوااهه اللحيحة
 
ُ
اهني باهها الكهرا  وإلخهواين ممه دفعين إىل أن أكتب يف هذا اِلوضوع حهى أ

لهه القويم وطريقهه اِلستقيم اذلي م  سلكه وعمل اهه يسهعد وال بياألعزاء س
َل ودينه ودعيهه وآخرتهه اهإ ن اهلل آللح اهلل حهَل وميشىق وينعم وال يْأس، ويُ 

 رب العهِلني.
ه ىلع  وقد جعل  مضمون كتهيب هذا يف أمور عدة ومنهه: أن يكون قهئما

السهلف اللههلح،   وأقهوا وسهنة رسهوَل  األدلة الرشعية م  كتههب اهلل
ه اهألمثلهة والقلها الهيت تتنهسهق وتنهسهب ه مدعوما ههذا  مه  وكذلك أيضا

ه إىل أاههواب ثالثههة:  اِلوضههوع، حيههث وقههد جعلهه  هههذا الكتهههب مقسههما
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 دة وأقسهمهه.هأمه الفلل األو : فيشتمل ىلع مفهو  السع

 ين: فيشمل األسْهب اِلوصلة إىل السعهدة.هأمه الفلل اثل

 العمهل ههذا جيعهل وأن لطهعته يستعملنه أن القدير العيل اهلل وأسه  هذا
 أن عهسهْحه َلأأسه  كمهه للمسلمني وعهفعها  لإلسال   و خراا  الكريم لوجه خهللها 
 وطْهعتهه إخراجهه ىلع وشهجعين عينع أ اذلي اجلزاء خبري العزيز وايي جيزي 
 وسهعهم يف مهه اهذلوا  اذليه  األكههر   األفهضهل إخهواين يف يُْههرك  وأن ونرشه

 وسهلم اهلل وصىل وحده هلل واخرياا  أوالا   لك يف والفضل عليه وعوين ِلسهعديت
 .  العهِلني رب  هلل احلمد نأ دعواعه وآخر وصحْه آَل وىلع ُممد عبينه ىلع

 جهران ايلم . - احللة العرقيب عْد اهلل ا  ُمس  ا  عْد اجلليل /كتْه
 ه1440 ي احلجة  1حررت يف 



 

 



 هب األو ابل
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 : الفرح واالاتههج والر  والشعور اهالستقرار اِلفيس.السعهدة لغة
ه عينة القلب وصفهء اِلفس وراحة مأتعين انرشاح اللدر وط  :واصطالحا

ا حبمد اهلل رب العهِلني.  ابله  فإ ا حتقق لشخا هذا سهر سعيدا
ا}اتلزنيل: اهلل يف ُمكم  قه  مَّ

َ
ِينَ ٱ َوأ  َما فِيَها ِِلِينَ َخ   نَّةِلَۡ ٱ فَِف  ُسعُِدوا   َّلَّ

َم  ٱ َداَمتِ   ٱ وَ  ُت َو  لسَّ
َ
     .[108: هود] {ُذوذ  َمۡ  ۡيَ غَ  ء  َعَطا   َربَُّك   ءَ َشا   َما إِّلَّ  ُض ۡرۡل
يه السعهدة األادية الرسمدية اليت ال اعقطهع فيهه ابلتهة،  قةُ والسعهدة احلَ 

ي: غهري منقطه ، وقهه  أ {مي خي حي}قه  جمههد يف قهو  اهلل تعههىل: 
 غريه: أي: غري مزنوع عنهم.
أي ايائهم اِلسهتمر غهري منقطه  اوقه  مه  »: وقه  اِلفرسه السهعدي

 . ()«األوقهت

فهذه يه السعهدة احلقة اليت ينْيغ أن نسىع إيلهه وأن َنققههه وأن ععمهل 
عهس فتنوا بيشهء مه  زبهلهة ايعيهه ومااتههه أاهألسْهب اِلوصلة إيلهه، فكم 

وال  دينفه ال اِلنقطعة ونسوا تلكم الاات العهيلة و لكم اِلعيم اِلقهيم اذلي 

 
 »تيسير الكريم الرحمن« عند تفسير اآلية. 
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ععلم اأن ايعيه واتلعهمهل  أنوهلذا ينْيغ  ،ينقط  ع  أصحهاه وأهله أاد اباهد

 حْههه ىلع حهب ىغال أن تدخل إىل القلوب حى ال يطاهجلوارح معهه يكون 
حيْه ومه يريهده اهلل ىلع مه  عقد   ،ومه أعده اهلل فنذثر مه عند اهلل ،مه عند اهلل

 مه تريده أعفسنه ومه تميل إيله ومه يميل إيله اهلواء ويدعو إيله الشيطهن.
لك إال إ ا اكن ينظر إىل ايعيه اعهني االحتقههر وبعهني ذل وال يوفق العْد
 ،نة فإ ا اكن العْد كهذلك هههن عليهه لك يشء فيهههاالزدراء وأعهه صغرية هيِّ 

يُْهيل اكهل مهه جيهري َل فيههه  هر اللف ،وصغر عنده أمرهه ومه حيلل َل فيهه
 و  ومه حيدث َل فيهه م  االاتالءات واِلنغلهت واتلمحيلهت م  همو  وغمه 

عندمه يعلهم حقههرة وغري  لك،  وأصحهب ،ومه  ،ةحَّْ ، وفقد أوأكدار وأحزان
هرت كْهرية يف صه و هته إ ا غرَّ لكه   ،ئاههذه ايعيه وأعهه ال تسهوي عند اهلل شي

يهه ا هر لك مه حيهدث َل فيههه مه  أعهواع ابلاليهه والرزص ،عينه وعظيمة أمهمه
ا وههذا اللهنف ال ينتظهر مه  وراء  له  ه وكْريا إال الشهقهء واتلعهسهة ك عظيما

ممهه  يئاه لهك شه  دَّ رُ ول  يَ  -أعين تعظيمه هله وألمورهه -العنهء ول  ينفعه هذا و
يف علمه غري مه جيين ىلع عفسه مه  ضهعف يف جسهده  وسْق كتْه اهلل وقدره

يف ههذا الشهخا فإعمهه يهد  ىلع ضهعف  ، وهذا إن د وهمو  وغمو  تعريه
فلرياجه   الأ ،إيلههعليهه وتفهوي  أمهوره  هإيمهعه اربه وثقته امه عنده وتولك

جهل وعهال، ويسهأَل اِلزيهد مه  د اِلظر يف دينه ويف حهَل م  ربهه عِ إيمهعه ويلُ 
 والعمل اللهلح.اإليمهن اِلهف  



 ابلهب األو 
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 السعهدة تنقسم إىل قسمني اثنني: 
 عيوية ايسعهدة ال :القسم األو 

لكه  مهه أرسع مهه  ههم  طلْههه ربمهه جيهد مذقتة اعمر قلري ُمدود
فهذه السعهدة امه فيهه م  اتلظهههر واتللهن   ،يفقدهه اغمسه واحدة يف جهنم

م  أصحهاهه مه أرسع مه تتالىش وتضمحل وتزو  وتنتيه انههية االنسههن يف 
ثهم  ،ال اعضهه ال تدو  للهحْهه سوى سههعت أو دقههئق معهدودة ،هذه احليهة

 . ا اكع  يف معلية اهلل إ  ،ألصحهاههيعقْهه اِلنغلهت والويالت 

 ةخرويالسعهدة األ القسم اثلهين:
واحهد فلهو حلهل لإلنسههن يف حيهتهه  ،أبلتةايائمة اليت ال اعقطهع هله 

 وقه :قهعد يفكر 
 ى ور ؟ههو ايلهو  اذلي ههو فيهه  سْ . مههلو اكن ايلو  أمس اكن ايلو  

نَِس  َع ْ  :رمحه اهلل  ()ملسم   هم إلا
َ
 يُهْذَ  »:  اهللِ  رَُسوُ   َ  هقَ : قَهَ   َمهلٍِك، اِْ   أ

ْنَعمِ 
َ
ْهلِ  اِأ

َ
ْنيَه أ ْهلِ  ِم ْ  ايُّ

َ
، اِلَّهرِ  يِف  َفيُْلَْغُ  الِْقيَهَمِة، يَْو َ  اِلَّهرِ  أ  يَهه: ُيَقهُ   ُثمَّ  َصَْْغةا

يَْ   َهْل  آَد َ  اْب َ 
َ
ا  َرأ ؟ َخرْيا ؟ عَِعهيم   اِهَك  َمرَّ  َهْل  َقطُّ  بِّ رَ  يَهه َواهللِ  اَل،: َفيَُقهوُ   َقهطُّ

َشدِّ  َويُْذَ  
َ
ه اِلَّهِس  اِأ ْنيَه، يِف  اُذْسا ْهلِ  ِم ْ  ايُّ

َ
 َفيَُقهُ   اجْلَنَِّة، يِف  َصَْْغةا  َفيُْلَْغُ  اجْلَنَِّة، أ

 
(.2807برقم ) 
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يَْ   َهْل  آَد َ  اْب َ  يَه: ََلُ 

َ
ه َرأ ؟ اُذْسا ة   اَِك  َمرَّ  َهْل  َقطُّ ؟ ِشدَّ  رَبِّ  يَه َواهللِ  اَل،: َفيَُقوُ   َقطُّ

، اُذْس   يِب  َمرَّ  َمه يُْ   َواَل  َقطُّ
َ
ةا  َرأ .«َقطُّ  ِشدَّ
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 ،م  اِلعلو  أن السعهدة يه ايد اهلل فهو اِلهلك للسعهدة وهو اِلعطه  هلهه
 يعطيهه م  يشهء م  العْهد ويتفضل اهه ىلع مه  يشههء ولكه  مه  حكمتهه

 صهرهه فم  أخذ اهألسْهب موصلة إيل ا وأمورا  هوعدَل أن جعل هله أسْهاا  ورمحته
ا  ايعيهه ويف شهقياه يف صههر اههه  م  تركهه ولهم يعمهلو ،م  أهلههوصهر سعيدا
 :مه ييل األسْهب واِلسبْهت هلهووم  أهم ى، األخر



 :أسْهب السعهدة
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ألن يكهون اإلنسههن  ؛فهإلسال  هو السْب األو  وهو السْب األعظهم
ا قههه  حم جم يل ىل مل خل  }  اهلل يف ُمكههم اتلزنيههل:  سههعيدا

 جه ين ىن من خن حن  جن يم ممىم خم
 ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي جيحي يه  ىه مه
 1٢٥األععه :  { ٍّ ٌّ

 .«الرشائ  السمهوية غذاء القلوب »:   قه  اا  تيمية

ال  م  أعظم أسْهب سهعهدة اِلهرء وسهعة صهدره واتلوفيق لإلس فههلداية 
َفَمن }وعقله، قه  اهلل تعهىل: واستنهرة قلْه 

َ
حَ  أ ُ ٱ ََشَ  َفُه  َ  مِ َل  سۡ  لِۡلِ  ۥَرُه َصدۡ  ّللَّ

ِن نُ ر   ََعَ   ب ِهِ  م     .[٢٢: الزمر] {ۦ  رَّ
ل اإلسهال  واتلمسهك اهإلسهال  يهذوق حهالوة احليههة ظه فهلشخا يف 

, ههؤصهفهوال ويستشعر مجه  احليهة  ،وروعقهه وطعم الراحة وطيب العيش فيهه
عور وجيعهل حيهتهه تسهري  هسهن عور وعيشنفهلعيش م  اإلسال  جيعل حيهة اإل

خلْه ومليئة اهللفهء واِلقهء واحلهب والوفههء وههذا ههو احلهصهل إ ا عمهل 
امهه حيلهل وال  لب احليههة وال امتهعْههه،نَ جتده ال يْهيل اِ  ،امقتىض الرشيعة

أن  فهه، وعر  و لك ِلهه دعه ووجههه إيلهه اإلسهال  ويدور حوَل م  منغلهتهه؛ 
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حهى قهه  أن يضىح م  أجلههه بيشهء وأعهه ال تستحق  ،ةرياحليهة قلرية وحق 

  .«ومه هو آت آتفهت مهت  مهو ،فهت مه  هب» :القهئل
ه أحقر مه  أن تهذكر هفإعفمهمه عظم  فيهه اِلليْة وكربت فيهه ابللية 

 سنرك ايعيه اأمجعهه وعرحل. مه دا  أعنه
ا ثم يكرب إال اِلليْة» :قه  العلمهء فإعه تْدوا كْرية  لك يشء يْدوا صغريا

 .«ثم تلغر
ال تْيك ىلع يشء مىض » :قه  العلمهء ، كمهإ اا فليك  شعهر اِلسلم فيهه

 .«لو اكن فيه خريا بلىق
  ندَ ابلع  يظ  أعه عِ 

َ
أو حلهو  مكهروه  ،حيلل َل يشء م  االاتالء نأ

وأعه ال خهري إال فيمهه اكن عليهه مه   ،يظ  اأن ايعيه قد أغلق  أاوااهه أمهمه
إ ا أغلهق ىلع  وأن اهلل  ،ومه علم اِلسكني اأن اخلري اكمه  يف الرشه ، قسها

 .أخرى  هفتح َل أاوااا  هعْده اهاا 
ن ظنهوا عكهس وإ ،هلهم إال خهرياا حيب فههلل لطيف اعْهده رحيم اهم ال 

حلل  هلهم ملههئب، مه م  أعهس أعرفهم م فك ،ولكنهم يستعجلون ، لك
اخلهري  األيه  فاكع  سْب عظيم ِليهل فمرت  اكعوا يظنون أعهه القهضية عليهم

   .وهلل األمر م  قْل وم  اعد ،هلم مدة اقهء حيهتهم

: ُصَهيٍْب، قَهَ : قَهَ  رَُسهوُ  اهلِل  م  حديث : ()مسلمأخرج اإلمه  
 

(.2999برقم )
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ْمَرُه لُكَُّه  
َ
ْمِر الُْمْذِمِ ، إِنَّ أ

َ
َحهٍد إِالَّ لِلْمُه َل »َعَجْاه أِل

َ
، َولَهيَْس َ اَك أِل ِمِ ، إِْن ذْ َخهرْي 

ا ََلُ  اُء، َصرَبَ فاََكَن َخرْيا َصهَبتُْه ََضَّ
َ
ا ََلُ، َوإِْن أ اُء َشَكَر، فاََكَن َخرْيا َصهَبتُْه رَسَّ

َ
   .«أ

ا سواء اكن يف رساء أو يف  ،فحيهة اِلسلم لكهه خري فهو يتقلب يف اخلري أادا
  صهحله.يف ُب ُل فلكه يَ  ،أو يف ُش ،يف خري ،َضاء

دوا إىل االلزتا  اهيي  حقيقة واتلمسك اه والعمهل ع أعهس مه فكم م  
 وعز  اهم م  ابلالء مه عهز  ،إال عندمه أصهاهم م  الرش مه أصهاهم ؛امقتضهه
إال م  أشخهص أعرفهم عدوا إىل اهلل وعرفوا اهلل وختم هلم اههخلري م كف, اهم

ولهو مهه  ،م  ابفهت واللدمهت واألزمهت أو َنوه ،عندمه ااتالهم اهلل اهِلرض
ويكهون  ،اجلههلة والغفلهة واالَنهراف ز  اهم  لك لربمه ضلوا يف غيههيبع

 .والعيه  اههلل ،ال حيمد عقْهه مآهلم إىل مه
ِلرء مه  عفسهه ووايه اههأرحم  ،فههلل لطيف اعْهده حكيم اهم رحيم انه 

واِلهس أمجعني فهو أعلم امه يللح إيمهعهم وعْهدتهم وبمه تللح اهه أحهواهلم 
 . هم ومآهلم ت وحيه

ه وأدرك معىن اإلسهال   هَ قِ وهلذا اعظروا إىل م  فَ  ههذا رجهل  ،اإلسال  حقا
ل ظهه ، وكن ي يف إحههدى دو  الكفههر ،الرشههكت مسههلم اكن يعمههل يف إحههدى

ه ال يْهيل  فسهأَل صههحب  ،احليههةيف مه  احلهوادث  بيشء ممه حيلهل َل مْتسما
ه ىلع ه فقه  َل مههيل أراك لك يهو  مْتسهما  الهرغم مه  قلهة راتْهك الرشكة يوما
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األموا  الطهئلة مه يينه جند م  الضيق والكآاة م  وَن  اذلي يينه  ،الشهري 

كيف؟ فقه  َل إن رسوِله  :فقه  . اإلسال   لكيِن مَ لَ عَ  :فقه  َل ؟هواحلزن مه جند
، َولَيَْس يقو : ُممد  ْمَرُه لُكَُّه َخرْي 

َ
ْمِر الُْمْذِمِ ، إِنَّ أ

َ
َحهٍد إِالَّ  َ »َعَجْاه أِل

َ
اَك أِل

اُء َصهرَبَ فَهاَكَن  َصههَبتُْه ََضَّ
َ
ا ََلُ، َوإِْن أ اُء َشَكَر، فاََكَن َخرْيا َصهَبتُْه رَسَّ

َ
لِلُْمْذِمِ ، إِْن أ
ا ََلُ«  . ()َخرْيا

ه ي  سهواء حلهل  َل يف اخلري ويتنقل يف منهز  اخلهري قلب تفهِلسلم دائما
 ه  َل: ومه هو اإلسال ؟ق ععمة أو أصهاته عقمة فيه لكهه َل خري ف

، فهذهب الرجهل واغتسهل اغتسل ثم تعه ا هب  :فقه  َل الرجل اِلسلم
ا رسهو  اهلل ،أشهد أن ال هلإ إال اهلل) :وأىت إيله فقه  َل: قل ، (وأشههد أن ُممهدا
ثهم  (،رسهو  اهلل اأشههد أن ال هلإ إال اهلل وأشههد أن ُممهدا )فقه  هذا الرجل: 

اربودة يف صدري لم أشعر اهه منذ أن  لقد أحسسُ   هلل: وا جر اهبلاكء، وقه ف أع
 خلقُ .

وصفهء وعقهء يف عقلهه  ،اعظروا شعر اهنرشاح يف صدره وطمأعينة يف قلْه
وهلهذا جههء مه  حهديث  لم جيده مدة اقهئه يف كفره، أخربين اهه م  أثق اه.

» اق طعهم قهه :  أن اِلهيب  ا  عْد اِلطلب العْهس 
 . ()رباه وبهإلسال  ديناه وبمحمد عبياه« اإليمهن م  ريض اههلل

 
.رواه مسلم، من حديث صهيب الرومي 

رواه مسلم.
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فهحلمد اهلل ىلع ععمة اإلسال  وىلع ععمة اإليمهن وىلع ععمة اهلداية للحق  
 اثلْهت عليه واِلعرفة امقتضهه.نسأَل و
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اعلم رمحك اهلل وحفظك ورعك، أن م  أعظم ركئز صالح حهه  العْهد 
حيد اهلل يف ألوهيته وربوبيته وأسمهئه وصهفهته، فعه  أيب وواستقهمة أمره، هو ت 

»أسعد اِلهس بشفهعيت يو  القيهمة ، مه  قهه  ال هلإ إال ، قه : هريرة 
ه م  قلْه أو عفسه«  . ()اهلل خهللا

العْهدة هلل وحهده، فهال خضهوع وال خشهوع وال  إفرادومرادعه اهتلوحيد: 
وال رجهء وال حب وال تعظيم إال  ركوع وال سجود وال دعء وال عذر وال خوف

هلل، وال اراء وال والء إال يف اهلل، وال تعلق وال تفوي  وال اعتمهد وال تولك إال 
 ىلع اهلل وحده ال ُشيك َل يف  لك.

فإ ا الشخا أخلا هلل وصدق م  اهلل وأحس  الظ  اهههلل وتوجهه إيلهه 
عيهه وابخهرة، قهه  اهلل اتلوجه الاكمل اتله  فليبرش اهلسعهدة اِلحققهة َل يف اي

فَٱۡعُب ۡدهُ }[، وقهه  سهْحهعه: ٥]الفهحتهة:  {إِيَّاَك َنۡعُبُد ِإَويَّ اَك ََۡس َععِ ُ }تعهىل: 
ۡ َعلَۡيهِ   ُ لِلنَّاِس ِمن رَّۡۡحَ ة  فَ َ  }[، وقه  سْحهعه: 1٢3]هود:  {َوتََ َّكَّ ا َيۡفَعِح ٱّللَّ مَّ

ِۦ  ُمۡمِسَك لََها  َوَما ُيۡمِسۡك فََ  ُمۡرسِ  [، وقهه  سهْحهعه: ٢]فههطر:  {َل ََلُۥ ِمۢن َبۡعِده
 ۡي  فَ َ  َرا دَّ }

َ ِٖ ۥ  إِّلَّ ُ  َ   ِإَون يُ رِۡدَك  ُ بُِض    فَ َ  َشِش ََل ََلُ ِإَون َيۡمَسۡسَك ٱّللَّ
[، فإ ا أيق  العْد وقوي  صلته اههلل وسهلم أمهره إيلهه 107]يونس:  {لَِفۡضلِهِۦ  

يشء جيري حوَل م  مه يكدر عليه صفوة حيهتهه،  يسْحهعه، فإعه ال يْهيل اأ

 
(.99أخرجه البخاري )
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إن العْد يلهم اهألمر مه  اتلجههرة واإلمههرة  »: وهلذا قه  اا  مسعود  
حى يتيرس َل، عظر اهلل م  فوق سْ  سموات فيقو  للمالئكة: ارصفهوا عنهه 
فإين إن يرسته َل أدخلته اِلهر، قه : فيرصفه اهلل عز وجل، قهه : فينطهق حيه  

 .() افالن ومه هو إال فضل اهلل عز وجل عليه«يقتدان سْ

فهذا يونس عليه السال  عندمه ريم يف ابلحر واتلقمه احلهوت، توجهه إىل 
اليح اذلي ال يموت اذلي يقو  لليشء ك  فيكون، فجهءه الفرج واِلخهرج، 

َ  }قه  اهلل حهكياه عنه:  ِِ ِ نَُّهۥ َشَن ِمَن ٱلُۡمَس ب 
َ
ِِف َبۡطنِ هِۦ  إَِى   لَلَبِ َ   143فَلَۡ َّل  أ

»م  [.  م  اِلفرسي  م  قه : إن معىن قوَل: 144، 143]اللهفهت:  {يَۡ ِم ُيۡبَعُث نَ 
م  اِلوحدي ، فْهتلوحيد حيلل للعْد السهالمة واِلجههة، والفهرج  اِلسْحني«

 واِلخرج، الفرج اعد الشدة، واليرس اعد العرس.
ه يف أمورد ديننه ودعيهعهه حهى نفمه أحوجنه إىل أن َنقق اتلوحيد يف عْهدات 

نسعد وعنعم يف حيهتنه وبعد ممهتنه، فتوحيد اهلل هو أسهس لك خري وأسهس لهلك 
سعهدة وجنهة، ال إعه أسهس لألم  واإليمهن واالسهتقرار اِلفيسه واالطمئنههن، 
لك  مى فسد توحيد العْهد وصههر يتخهْط يف منههز  الرشهك تههرة يهدعو 

واألحيهء تههرة واألمهوات، وتههرة األعبيههء وتههرة  ةاألشجهر تهرة واألحجهر تهر
اِلالئكة وتهرة العفهري  وتهرة السحرة، هذا يسري أمره يف شتهت ويكله اهلل 

 
للفظظل لظظه، وأبظظو حلظظيم »حليظظة (، وا1219رواه الاللكائي في »شرح أصول اعتقاد أهل السنة« )

(.8/252األولياء« )
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مه  تعلَّهق شهيئاه ولك »إىل م  اتكل عليهم، قه  اِليب صىل اهلل عليه وسهلم: 

 .  ()«إيله

شقهء عيهه اا لشتهت أمره وإىل الضيهع واهلالك وايمهر وا الإىل فيلري أمره 
اههلل، قه  وهب ا  منْه ِله رأى عطهءا اخلرسههين يهأيت إىل اعه  اِللهوك، وههم 

»وحيك يه عطهء ألم أخرب أعك حتمل علمهك إىل أاهواب اِللهوك يعرضون عنه: 
وأانهء ايعيه، يه عطهء تأيت م  يغلق عنك اهاه ويظهر لك فقره ويهواري عنهك 

ادعهوين أسهتجب }هه ويقهو  نه غنهه وتدع م  يفتح لك اهاهه ويظههر لهك غ
[ وحيك يه عطهء ارض لك اهيون م  ايعيه مه  احلكمهة وال 60]اغفر:  {لكم

ترض اهيون م  احلكمة مه  ايعيهه، وحيهك يهه عطههء إن اكن ال يغنيهك مهه 
يكفيك فليس يشء م  ايعيه يكفيك وحيك، يه عطهء إعمه اطنك حبهر مه  

 . ()الراب« ابلحور وواد م  األودية ال يملذه يشء إال

 وهلذا قه  الشهعر:

ببببببب     َلا تاْطلُبببببببنايَّ آَُابببببببةَّ   ا ا  ا  ا

 
      

ْ ببببب ا  بببببُن تَْر تا ا ُ ياْغضا آَُابببةد   ا ا َ بببأيا يضببب   يغضبببن   ُسبببببها  ا ُ  َّللاَّ   وا

فهذلي لم حيقق اتلوحيد يف عْهدته ودعئهه، فهإن أمهره يسهري إىل الشهتهت 
 

( والحظظا م فظظي 2072ي )( والترمظظ 4278/  8(، )4277/  8رواه أحمظظد فظظي »مسظظنده« ) 

/  22( والطبراحظظي فظظي صالكبيظظرص )23923( وابن أبي شيبة فظظي صمفظظنفهص )216/  4 ه« )»مستدر

.( عن أبي ملبد الجهني 385
(.1424« )رواه أحمد في »الزهد

( غير منسوب.1/106ذ ره القرطبي في »تفسيره« )
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فيتشعث قلْه ويتشت  فكره ويتشعب عقله، ويعيش حيهة اتليهه والضهال ،  
فال تراه إال وهو يتنقل يف منههز  الرشهكيهت واخلرافههت واخلهزعْالت، فمهرة 

السحرة الفجرة وتهرة إىل اِلنجمني اخلرسهة، وتههرة يتمسهح اأتربهة  يذهب إىل
اِلو ، وتهرة أخرى يستنجد ويستغيث اهلرضيح والرفهت والعظهه ، واألشهجهر 
واألحجهر، فهذا اللنف كيف يُرىج َل أن يسعد وينعم يف حيهته وبعهد ممهتهه، 

غهري ربهه عهز  وهذا حهَل، وقد ترك ربه ونيس ربه وأسهء الظ  اربه وافتقر إىل
وجل اذلي يقو  لليشء كه  فيكهون، واذلي ايهده ايعيهه وابخهرة واحليههة 

 واِلمهت ايده وبتداريه سْحهعه وتعهىل.
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ُِ  }قه  اهلل يف كتهاه الكهريم:   ََ  ة  َورَۡۡحَ   ء  ِش َفا   ُ   َ  َم ا َءانِ ُق رۡ لۡ ٱ ِم نَ  َونُ 
   .[8٢:رساءاإل] {ِمنِ َ ُمؤۡ ل ِلۡ 

َهايَ  }وقه  سْحهعه:  يُّ
َ
ِن ِعَظة  مَّ ۡ  ُكمَءتۡ َجا   قَدۡ  نلَّاُس ٱ أ ب ُِكمۡ  م   ل َِما ء  وَِشَفا   رَّ

ُدورِ ٱ ِِف  فهء أسهْهب شِه فم  أعظهم [ ٥7: يونس] {ِمنِ َ ُمؤۡ ل ِلۡ  ة  َورَۡۡحَ  ىوَُ د   لصُّ
اذلي اه ينعم العْهد وال  سلوك الرصاطالوجوه:  دور وععيم األرواح وضيهءالل

ه وعمهالا يْأس ويسعد وال يشىق إعه االعكْهب ىلع القرآن  ا وعلما قراءة وتدارا
ه..  ه وتعليما  زت رت يب ىب نب  }   قه  اهلل يف كتهاه الكريم:وتعلما
 1٥اِلهئدة:  {ىت نت  مت

حههه وهذه األمة اِلحمديهة ورُ  ا، فهو عورحيهته عورا صهرت  ،فم  عمل اه
حتيه األمة، وتنْعث فيهه العزة والكرامة والراحة والطمأعينة، قهه  اهلل اذلي اه 

وۡ  لَِك َوَكَذ  }يف كتهاه الكريم: 
َ
ِنۡ  اُروح   َك إَِلۡ  َنا  َحيۡ أ مۡ  م 

َ
 َم ا رِيتَ دۡ  ُكن َت  َم ا رِنَا  أ

ب عظهيم ْفهو سه  ،[٥٢: الشورى ] {انُ ر   هُ َن  َجَعلۡ  ِكنَوَل   نُ يَم  ۡلِ ٱ َوَّل  ُب ِكَت  لۡ ٱ
لزوا  اهلمو  والغمو  واألحهزان مه  القلهوب واللهدور، وكيهف ال يكهون 

يِب  ا اكذلك، وقد قه  رسوِله يف احلديث اذلي رواه 
َ
 َعه ْ  َصِحيٍح  اِإِْسنَهدٍ  َداوُدَ  أ

يِب 
َ
َمهَمةَ  أ

ُ
عَُّكمْ  الوَ  الُْقْرآنَ  اقرأوا » : أ َ ا فَإِنَّ  الُْمَعلََّقةُ  الَْمَلهِحُف  َهِذهِ  َتُغرَّ َّ  
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ُب  ال  ومه  أصهدق مه  اهلل  ،وم  أصدق م  اهلل قهيالا  «الُْقْرآنَ  َوَع  قَلْْاه ُيَعذِّ
 ثه.حدي 

وقد اكن يظل طوا  يلله يقرأ -»قيل لرجل أال تنه ؟  الورد: قه  وهيب اا 
   . ()فقه : إن عجهئب القرآن أطْرَن عويم« -القرآن ويتفكر فيه

تها وا امنجهتهه، فههذلي وا وشه وهلذا ال عجب م  قو  السلف اذلي  ع 
يتفكر يف آيهت القرآن ويغوص يف معهعيه إعه جيد الراحة يف عفسه، والطمأعينهة 

ا ع  القرآن وعه  اتلَّ   ،فيهه ِ  عُّه مَ يف قلْه وتقر عينه اذلك، واذلي يعيش اعيدا
 َوَم نۡ }؟ واهلل يقو : كيف ال ،فإعه يعيش حيهة ابلذس والعنهء واِلكد والشقهء

عۡ 
َ
ُه َوَنۡ  َضنك   َمعِيَشة   ۥََلُ  فَإِنَّ  رِيذِكۡ  نعَ  َرَض أ عۡ   َم ةِِقَي  لۡ ٱ مَ يَ ۡ  ۥُُشُ

َ
: طهه] {َم  أ

ععههم إعههه يعههيش يف األدواء واألمههراض وابفهههت والعلههل والغفههالت  ،[1٢4
 رت يب ىب نب } والظلمهت، ولم ال يكون كهذلك؟ واهلل يقهو :

وۡ  لَِك َوَكَذ   } ويقو : {ىت نت  مت زت
َ
ِ نۡ  اُروح    َك إَِلۡ   َن ا  َحيۡ أ  م 

مۡ 
َ
 ۦبِ هِ  ِدينَّهۡ  انُ ر   هُ َن  َجَعلۡ  ِكنَوَل   نُ يَم  ۡلِ ٱ َوَّل  ُب ِكَت  لۡ ٱ َما رِيتَدۡ  ُكنَت  َما رِنَا  أ

ََّشا   َمن سۡ   ط  ِص َ    إَِى   ِدي  ََلَهۡ  ِإَونََّك  ِعَبادِنَا   ِمنۡ  ءُ َ  ؛[٥٢: الشهورى ] { 52 َعِقيم  مُّ
اهه انور يتنور والعيش معهمه  ،معهمه عور فههلل عور وعبيه عور وكتهاه عور واحليهة

يفسده ومهه يسهعده ومهه ينفعه ومه يرضه ومه يللحه ومه مه العْد ويتْرص اه 
 
(.65« تحقيق الرقي )رواه ابن الدحيا في »التهجد وقيام الليل
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 ه.يسوؤ

»إين ألعظر وأتفكر يف آية مه  آيهتهه  :ا  أيب احلواري رمحه اهللقه  أمحد 
قهه : وإين ألعجهب ممه  يقهرأون  -أي: ينْهر حهني يقرأههه-فيحري عقيل اهه 

ف يهنئهم اِلو  ويسعهم أن يشتغلوا بيشء مه  ايعيهه وههم يتلهون يالقرآن ك
الك  اهلل، أمه إعهم لو فهموا مه يتلون، ولو عرفوا حقهه وتها وا اهه واسهتحلوا 

ه امه رزقوا«  . ()اِلنهجهة اه ذلهب عنهم اِلو  فرحا

ععم واهلل لقد أدركوا عظمة هذا القرآن ومه فيه م  اهلدى واخلري واِلور 
واإلصالح العظيم للقلب والروح وللعقل وابلدن، ال وإلصالح ايعيه  ةواِلجه

نَِس وابخرة، جهء م  حديث 
َ
ِ  رَُسهوُ   قَههَ  : قَههَ  ريض اهلل عنهه  َمهلٍِك  اِْ   أ  ا َّ

ِ  »إِنَّ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصىلَّ  ْهِلنيَ  ِ َّ
َ
، رَُسهوَ   يَه: قَهلُوا  اِلَّهِس« ِم َ  أ ِ  ْم؟هُه  َمه ْ  ا َّ

ْهُل  »ُهمْ : قَهَ  
َ
ْهُل  الُْقْرآِن، أ

َ
ِ  أ تُُه« ا َّ  . ()وََخهصَّ

هم ارعيتهه وحيفظههم ذكله يأي هذالء اذليه  يقهربهم اهلل ويهذويهم و 
جعل مزنلة م  يقرأ القهرآن مه  ربهه  فكأن اِليب  حبفظه 

 وأي يشء يريد العْد اعد هذا أن ،األب احلنون اِلشفق م امزنلة الوي اِلدلل 
؛ ألن م  أحْهه اهلل ريض عنهه ومه  ريض اهلل يسري ُمْوباه عند ربه جل وعال

عنه وفقه للخري وسدده وأععم عليه وأكرمه جبنة عرضههه السهموات واألرض، 
»لك ععهيم دون اجلنهة فههو فههٍن، ولك اهالء دون اِلههر فههو قه  أحد السلف: 

 
(.10/22رواه أبو حليم في »حلية األولياء« )

.(215ابن ماجه )، و(2868/  6(، )2591/  5(، )2589/  5أحمد )اه ور
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ألفهالك، جهل ا فمه أعظمه م  إكرا  م  ملك األمالك وسيد الكون و .عفية« 
جالَل وتقدس  أسمهؤه، وم  لم حيْه اهلل فل  يهنأ حبيهة وال يطيهب َل عهيش 

ولو ملك ايعيه حبذافرياهه.
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 .؟ومه أدراك مه طلب العلم 
ال العلهو  اِلهديهة  ،هلعلم, العلم الرشيع علهم الكتههب والسهنةاوأعين 
والفلسهفة واِلظريههت و... الهيت أغلْههه  ، كعلهم اله   غري اِلهفعةايعيوية 

 تراههت وخزعْالت وال تغين أصهحهاهه بيشهء ال يف دُ 
ُ
 ،خهراهمينهههم وال يف أ

هذه علو  رجعية وختلف ال ومحق؛ ألعهه ويلدة الغرب وم  منتجههت الغهرب 
أتوا اهه يلفسدوا ىلع اِلسلمني دينهم ويضيعوا اهه شهْهاهم وعقهوهلم وحيههتهم 

هذا هو احلهصهل واِلشهههد يف و ،عليهم أوقهتهم وأعمهرهم نويقتلو ،وأخراهم
فكم أعهس كرث ال كرثهم اهلل أفنوا شهْهاهم وقضهوا أعمههرهم  ،الواق  اِلعهش

 ،، يف دراسة ههذه العلهو  ايعيويهةشذراا مذراا هرت حيهتهم ص وضيعوا أوقهتهم و
م لوجهدعه يفلو عظرعه إىل حه  اِلسلمني يف هذا اِلجه  أعين جمه  العلم واتلعله 

م  أانههء اِلسهلمني قهد اهتمهوا اههلعلو  اِلهديهة  ا جتد كثريا  ،العجب العجهب
كمه هو  ،بيشء منهه تنفعهم وال يكهدون أن ينتفعوا ايعيوية اليت ال تكهد أن 

 احلهصل، يف اجلهمعهت واللكيهت امختلف مستويهتهم اخلهصة والعهمة.
، اسهة اِلظريههترفرى اعضهم م  يرصف جل وقته ال ولك عمهره يف د

الروايهت اليت لكهه كذب وخيه  ودجهل وتلْهيس اهل ومحهقهة وضهيهع  وقراءة
وميوعة ال جتد فيهه إال مجل تهفهة حقرية، يقو : ُممد َضب طهه، فمههت طهه، 

ضْ  مريم وهكذا يقيض حيهته، وهو ىلع هذا احله  ال يعرف قيمهة احليههة غف
 .ه وأسداه َلياه عل وال قيمة الوق  والعمر اذلي أععم اهلل
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ال أشد م   لك وأَض أن جتد م  أانهء اِلسهلمني مه  يفهين حيهتهه يف  
دراسة الشعر والشعراء ودراسة عقدهم وأعمههلم وكيف عُشوا وكيهف مههتوا؟ 

همنسلخون هذالء اذلي  أغلْهم  ةيدرس حيه مه  اِلطهربني  ،م  اإلسال  تمهما
ذكروا وال يسهتيق مه  يُه  ناذلي هم أحقر م  أ رب غم  ال والفنهعني واِلمثلني

اهل واسهتهزاء اهههلل  ،الكمهم إال الرديء اذلي فيه سخرية اهيي  وبأهل ايي 
، ولو اكن يف اِلجهه  متسه  ذلكهرت ر  اهلل عنهموبرسوَل، وصحهاته الكرا  

 أمثلة م   لك، ولك  ليس هذا مقه   كرهه.
ه جتد أخر ابثههر    يشغلون أعفسهم اعلم اجلغرافيهه وعلهميوكذلك أيضا

تركوا اِلرياث  وتركوا العلم اِلزن  اِلفلل ىلع سيد اخللق ُممد 
اِلْوي: كتهب ربنه وسنة عبينه اذلي فيه خري ايينه وابخرة، وأقْلهوا ىلع أمهور 
فهرغة تهفهة حقرية، حى ُ كَر أن أحد اِلهس الغ اثلمهعني م  عمره وههو يقهرأ 

وا؟ةطريق الفيل م  أي  أىت م  مكة إىل اِلدين وأي   ؟وأي  أكلوا  ؟ وم  أي  مرَّ
ُشبوا أصحهب الفيل؟ أضهع وقته وعمره وهو يقيس طريق الفيل ويظه  أعهه 

 :()وهذا يكون حهَل، كمه مثله الشهعر !!!قد وصل إىل إجنهز عظيم يف اتلهريخ

 فال رجع  وال رج  احلمهر   هب احلمهر اأ  عمرو لقد

 
»ديوان عبد الغفار األخرس«، »موسوعة دواوين الشلر اللربي«.
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واليت أهلتنه ع  ديننهه    ؟ تنه ولم تنفعنه مه يه الفهئدة م  هذه العلو  اليت أَض 

وأشغلتنه عمه يراد انه، ويف اِلههية ال عتيجة منهه، ولك  هكذا حهه  مه  أعه   
واجلزاء م  جنس العمل، ومه   اهلل الريته، وطمس ىلع قلْه، ولم يوفقه للخري، 
 . لم يشغل عفسه اهحلق شغلته عفسه اهبلهطل وال اد 

 هوَن  ال زِل ،وفهقوا  ،ية دعيوية فأعتجوا دععم لقد اشتغل الغرب اعلو  مه
نشغل أعفسنه اعلو  اِلظريهت واجلغرافيه اِلجردة وعلو  ابثههر وعهوادر جحهه، 

 نسهفتد،الفذاد م   كرهه، فلم عُفد ولهم  ىمدْ ممه يَ . ودراسة اِلرسحيهت وغريهه..
 وعظ  أعنه نسهاقهم يف  لك، وصدق فينه قو  الشهعر:   ،ولم عنت  شيئاه

 أخههذعه العههود والسههيجهرة مههنهم
 

 ومهههه عرفنهههه علهههن  السهههيهرة 
 اسهههتيقظوا اهجلهههد يهههو  عمنهههه 

 
 وبلغهههوا الفضههههء يهههو  ُقْمنهههه 

علو  الطب واللنهعة واتلجهرة اِلْهحهة كفلم نشتغل اأمور دعيهعه اِلهفعة  
ولم عهتم اأمور ايي  اذلي فيهه العهزة واِلاكعهة واِلههاهة  ،اليت فيهه عف  للنهس

حى قهه  اعه   ،ذدد، واِلجهة األادية الرسمدية يف ايينه وابخرةسواِلجد وال
»ال تنشهغل اهلوسههئل عه  عه  حهه  ههذا اللهنف:  ثهو يتحهدوالعلمهء 
فه  فيههه وال اهألمور اتلهفهة احلقهرية الهيت ال عَ  أي: ال تشغل عفسك .«اِلقهصد
تمهوا همثهل اذليه  ا" َ  م  أجله ثم َضب ذللك مثهالا فقهه : ق لعمه خُ  ،فهئدة

اهلوسهئل ع  اِلقهصد كمثل قو  أرادوا احل  أي سهفروا للح  قه  فعرض  هلم 
ويقتلهون  ،حية يف الطريق فعقروا احلية فقتلوهه، ثم أخهذوا يقلْهون احلجههرة

وهكهذا حهه  احله "  احليهت والعقهرب حى ح  اِلهس ورجعوا وهم ىلع  لك
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قيض حيهته وههو ال فهئدة، ي وغة اليت ال عف  فيهه م  يشغل عفسه اهألمور الفهر 
ال يزا  يف الغفلة، اِلهس حيلدون احلسههعهت ويعملهون اخلهريات، ويطيعهون 
ربهم، فمه يفيق إال وقد اعتىه عمره واعقىض أجلهه، وال أجهد هلهذالء مهثال يف 

ِنَ  اِهر  َظ   لَُم نَ َيعۡ  }  اهلل: كتهب اهلل، إال قو نۡ ٱ ةِ َي   لَۡ ٱ م   ُ مۡ  َرةِ خِ ٓأۡلٱ َعنِ  وَُ مۡ  َيادلُّ
 ينهه  أن واعهزتازاا  فخهراا  احلديث هذا العلم لطهلب كىف [7: الرو  ] {ِفلُ نَ َغ  

 قهه  قهه  ¢ اخلطهب ا  عمر حديث م  جهء الوجه يف واِلور وابلههء الرضهء
ِ  ِعَْهدِ  ِم ْ  إِنَّ » ‘ اهلل رسو  ه ا َّ عَهسا

ُ
عِْبيَههَء، ُههمْ  َمهه أَل

َ
ُِْطُهمُ  ُشهَهَداءَ  َواَل  اِأ  َيْغه

عِْبيَهءُ 
َ
َهَداءُ  اأْل ِ  ِمه َ  اَِماَكعِِهمْ  الِْقيَهَمِة، يَْو َ  َوالشُّ ، رَُسهوَ   يَهه: قَههلُوا  «َتَعههىَل  ا َّ ِ  ا َّ
عَه ِ  اُِروِح  حَتَهاُّوا  قَْو    ُهمْ : »قَهَ   ُهْم، َم ْ  خُتْرِبُ رَْحه ٍ  َغرْيِ  ىلَعَ  ا َّ

َ
ْمهَوا ٍ  َواَل  اَيْنَُهْم، أ

َ
 أ

ِ  ،َيتََعهَطْوَنَهه ، وُُجوَهُهمْ  إِنَّ  فََواّللَّ   َوإِنَُّهمْ  َِلُور 
 اِلَّههُس، َخهَف  إَِ ا َلَهفُونَ  اَل  عُورٍ  ىلَعَ

  «اِلَّههُس  َحِزنَ  إَِ ا حَيَْزعُونَ  َواَل 
َ
اَل } اْبيَهةَ  َههِذهِ  َوقَهَرأ

َ
ْويِلَههءَ  إِنَّ  أ

َ
ِ  أ  َخهوْف   اَل  ا َّ

 .[6٢: يونس] {حَيَْزعُونَ  ُهمْ  َواَل  َعلَيِْهمْ 
 فإداههه فوعههه مقههَل مين سم  إمراا  اهلل رَ عظَّ  فقه  اِليب هلم دعء لقد ال
 .سمعهه كم
 لهم ألعههم ايعيهه يف واإلطمئنههن األمهن وبهذا اِلعيم اهذا حيضون هذال 
 اخللهق، إصهالح همههم اكن وإعمهه دعيههم أمور م  اِلهس همَّ  مه همهم يك 
هه الُْهُمهو َ  َجَعَل  َم ْ » ‘ الرسو  قه  وهلذا حههلم، اهلل صلحفأ ا، َهما  َههمَّ  َواِحهدا

ُ  َكَفههُ  آِخَرتِِه، َْْ   َوَم ْ  ُدْنيَهُه، َهمَّ  ا َّ ْحَوا ِ  يِف  الُْهُمو ُ  اِهِ  تََشعَّ
َ
ْنيَه أ ُ  ُيَْهه ِ  لَمْ  ايُّ  ا َّ
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يِّ  يِف 
َ
وِْديَِتَهه أ

َ
 أو سههعه يومهك يف القهرآن قهرأت أعه  إ ا جمهرب  هذا«َهلََك  أ
 اههذا وحتهس تشهعر فإن ألحد خرياا  قدم  أو بشئ تلدق  أو ها درس  حرضت 
 .  العهِلني رب  هلل واحلمد الطيب اإلحسهس

.    
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 {َق  يَشۡ   َوَّل  يَِضلُّ  فََ   ُ َدايَ  تََّبعَ ٱ َفَمنِ }وهلذا قه  اهلل يف كتهاه الكريم: 
   .[1٢3: طه]

»َضِمَ  اهلل ِل  اتْه  ههداه يف تفسري هذه ابية:   قه  اا  عْهس
، وهلذا مه ضهل مه  ضهل مه  ههذه ()يشىق يف ابخرة« أال يضل يف ايعيه وال

هروا إيله م  عكد يف اِلعيشهة وتنغهيا يف صهر اِلسلمون إىل مه صومه  ،األمة
 صىل اهلل عليهه إال بسْب خمهلفة الرسو  ،وعذاب عفيس وشقهء وتعهسة ،احليهة
 وسلم.

صىل اهلل  ِل  أطهع اهلل واتْ  الرسو  ىعطاعظروا هذا الضمهن اإلليه ِل  يُ 
، فال سالمة م  الضال  وال جنهة م  الغواية وال سالمة م  اخلهزي عليه وسلم

صهىل اهلل  والغضب والشقهء واتلعهسة والعنهء إال اهتلمسك اههدي رسهو  اهلل
 عليه وسلم.

 . ()هة«جن»االعتله  اهلسنة  :الزهري قه  

»وعليهك الهزو  السهنة؛ فإعههه لهك اهإ ن اهلل وقه  عمر ا  عْد العزيز: 

 
 (.7/2328) (، وابن أبي حاتم7/136(، وابن أبي شيبة )16/225أخرجه الطبري )

(.15( والاللكائي في »شرح اعتقاد أصول أهل السنة« )97الدارمي في »سننه« )أخرجه 
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ن القلهوب واِلفهوس . يعلمك اهلل مه  الفهن اأعواعههه، مه  فه  ()علمة«
حلهق، وتهذهب إىل غهريه، مه  الكفهر ام  أن تزيغ وتنحرف ع  ووالعقو ، 

ادان مه  أن ألوعلمة ل ،واِلفهق وابلهطل والشك، والوقوع يف ابلدع واألهواء
 والشقهء. رتتعرض تللف واهلالك وغري  لك م  أعواع ايمه

ومعهعد ومعههرض ومشههقق   شخا خمهلف هلدي الرسو  م فكم
وهو يعلم  لك، ولكنه يغهلط عفسه ويربر موقفه وُمهد ِله جهء اه الرسو  

ه، ته خر، ويريد أن ينه  اخلري والعطهء م  ربه والسعهدة يف دعيههه وأخرآاأمر وب
هو اعيد لك ابلعد ع  أسْهاهه، فأقو  هلذا: ااتعهد عه  اِلعهها واِلنكهرات و

والسيئهت واِلخهلفهت، وأقْل ىلع احلق وتمسك اه، جيعل اهلل لك م  اإلكهرا  
ايفههع ووالقْو  مه ال جيعله لغريك، اهل وتنهه  مه  ربهك احلفهر والرعيهة 

لَ يۡ } لم يقل اهلل:أوالكفهية اليت أعطههه عبيك عليه اللالة والسال ، 
َ
ُ ٱ َس أ  ّللَّ

ومعىن حسْك أي: اكفيك، فههلل اكيف العْهد ُش  ،[36: الزمر] {ۥ  َدهُ َعبۡ  بَِكاف  
لك  ي ُش، وكفيهم مه ال يقدرون ىلع دفعهه إعههم تمسهكوا برشهعه وعملهوا 
اهديه، أال تر  أن يكون اهلل معك، يف ِحلك وترحهلك ويقضهتك ومنهمهك 

 فقرك وعفيتك ومرضك، لكنه فقهراء إىل اهلل، فههالووسفرك وحرضك وغنهئك 
 ؟عملنه اهألسْهب واِلسبْهت اليت جتعلنه عنه   لك م  ربنه 

 
(.4612رواه أبو داود )
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ِ لََقهْد م  حديث  ()جهء ع  أيب داود ْسهوَِد قَههَ  اْيهُم ا َّ
َ
الِْمْقهَداِد اْهِ  األ

 ِ ِعيَد لََمْ  ُجنِّهَب الِْفهَنَ إِنَّ  :َيُقوُ   -- َسِمْعُ  رَُسوَ  ا َّ »إِنَّ السَّ
ه« ِعيَد لََمْ  ُجنَِّب الِْفَنَ َولََمِ  اْبتُىِلَ فََلرَبَ فََواها ِعيَد لََمْ  ُجنَِّب الِْفَنَ إِنَّ السَّ  .السَّ

ه اذلي جيتنب الفن اليت يبهتيل اهلل اههه  ،هذا هو السعيد م  اِلسلمني حقا
ه فتنة القتل والقته  اني اِلسلمني قه  الرسهو  اهلل لم  يشهء م  العْهد خ وصا

. ع  اا  ()«لَْ  يََزاَ  الُمذِمُ  يف فُْسَحٍة ِمْ  ديِنِه َمه لَْم يُِلْب َدمها َحَرامها »:
  .عمر 

فهِلهس ال يزالوا يف خري وعفية مه اجتنْوا هذه الفن، فإ ا مه وقعهوا فيههه 
هحتهم اهلالك وايمهر، وضههق  اههم احليههة سأصهاتهم قوارع العذاب، وعز  ب

وعم اهم ابلالء؛ لك  إ ا مه اجتنْوهه وصربوا وتعهملوا معهه اهللرب واحلكمة 
يشهركوا فيهه، هنه حبمهد اهلل تهنجيل عهنهم َبْعهَد لم فهجتنْوهه، ولم يرتضوهه و

حني وهم سهِلون مه  ُشههه وعواقْههه، يسهلم هلهم ديهنهم اذلي ههو أ  مهه 
تسهلم أعفسههم، وكهذا تسهلم أعراضههم وأمهواهلم، حبمهد اهلل رب ويملكون 

العهِلني، وال يوفق ذللك إال م  أعطهه اهلل الرية وعلم، ودراية اهه ورجهوع إىل 

 
(.4263، وأبو داود )(5706/  11)رواه أحمد 

(.6862رواه البخاري )
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ذه هله هلرمحهة اعلمهء ربهعيني عهصهحني، عرفهوا إىل علم الرشعية اإلسالمية، و

 .رحم اهخللق«أ »أهل السنة أعرف اهحلق وقه  شيخ اإلسال  اا  تيمية: األمة، 
ه ال ينجوا منهه إال م  اكن عنده قوة أيمهن وصرب ويقني وعلم  وكذلك أيضا

امه عند اهلل ومه قدره اهلل ىلع العْهد، جهء عنهد اإلمهه  أمحهد والرمهذي مه  
ِ  قَهَ    ااِْ  َعَّْهٍس حديث:  هه  ُكنُْ  َخلْهَف رَُسهوِ  ا َّ يَْوما
َعلِّ » :َفَقهَ  

ُ
ْدُه جُتَهَهَك يَه ُغاَلُ  إِينِّ أ َ جَتِ َ حَيَْفْظَك اْحَفْر ا َّ ُمَك لَكَِمهٍت اْحَفْر ا َّ

َة لَهْو اْجتََمَعهْ   مَّ
ُ
نَّ اأْل
َ
ِ َواْعلَْم أ َ َوإَِ ا اْستََعنَْ  فَهْستَِعْ  اِه َّ ْ  ا َّ

َ
لَْ  فَهْسأ

َ
إَِ ا َسأ

 ِ  ب
ٍء لَْم َينَْفُعوَك إِالَّ ْن َينَْفُعوَك بيَِشْ

َ
ُ لََك َولَهْو اْجتََمُعهوا ىلَعَ يَشْ ىلَعَ أ ٍء قَْد َكتََُْه ا َّ

قْهاَلُ  
َ
ُ َعلَيْهَك ُرفَِعهْ  اأْل ٍء قَهْد َكتََْهُه ا َّ وَك إِالَّ بيَِشْ ٍء لَْم يرَُضُّ وَك بيَِشْ ْن يرَُضُّ

َ
أ

ُحُف  ْ  اللُّ  . ()«وََجفَّ

 فلك يشء حهصل يف الكون إعمه هو اقضهء اهلل وقهدره وبعلمهه وإحهطتهه
 ُ سلم اههذا فهإ ا علهم وترصفه وتداريه، فمه عليك إال أن تذم  اهذا وتر  وت

َل م  خهري أو ُش أو عفه  أوَض أو إعطههء أو  َب تِ العْد أعه ل  يليْه إال مه كُ 
ال يْهيل وال جيزع وال  وصهر ،وازدادت ثقته اربه ،قوي أيمهعه وعظم يقينه ،من 

احليهة، ال ويقوي عنده اللهرب  يسخط وال ييئس ممه تزن  اه م  ملهئب وفن
 اذلي ينه  بسبْه كمه اإليمهن وكمه  اتلوحيد وكمه  اإلسال  حبمد اهلل.

فهال جنههة للعْهد وال  »اللرب علف اإليمههن«: غري واحد م  السلفقه  

 
( والترمظظظ ي 680/  2(، )679/  2(، )670/  2(، )648/  2) «مسظظظنده»أحمظظظد فظظظي رواه  

(2516).
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 سالمة َل م  الفن إال اهللرب وايلقني. 



 

40 
 

ال يف مهواط  إيمهعهه وقهوة يقينهه اهلقضههء إفال تك  اخلريية للمسهلم 
نُفِس ُكۡم إِّلَّ }والقدر، قه  اهلل تعهىل: 

َ
ۡرِض َوَّل ِِف  أ

َ
ِصيَبة  ِِف ٱۡل َصاَب ِمن مُّ

َ
َما  أ

ِ يَِس ي   َ ا   إِنَّ َذ لَِك ََعَ ٱّللَّ
َ
ن نَّۡۡبَأ

َ
ِن َقۡبِل أ َس ۡ ا  ََعَ  َم ا  22ِِف كَِت ب  م 

ۡ
ل َِك ۡيَ  تَۡ

َعا   فَُخ ر  كُ فَاتَ 
ُ َّل ُُيِبُّ ُُكَّ ُُمۡ ،  ٢٢]احلديهد:  {ۡم َوَّل َتۡفرَُح ا  بَِما  َءاتَى ُكۡمۗۡ َوٱّللَّ

فمه يليب العْد يف دعيهه ممه يرضه أو ينفعه أو يعهفيه أو يمرضه إعمهه ههو [.  ٢3
مقدر َل ومكتوب ومسجل يف مقهدير  لك الكتههب السههاق مه  قْهل خلهق 

أن اِلهيب  ذا جهء م  حديث عْهدة ا  صهم  السموات واألرض وهل
»إن أو  مه خلق اهلل القلم، فقه  َل: اجر، فجرى امه صىل اهلل عليه وسلم قه : 

 .()هو اكئ  إىل يو  القيهمة، يه اين إن م  ىلع غري هذا دخل  اِلهر«

أن اِلهيب  م  حديث عْد اهلل اه  عمهرو  ()وجهء عند مسلم
»كتب اهلل مقهدير اخلالئق قْل أن للق السهمهوات  :صىل اهلل عليه وسلم قه 
 .واألرض خبمسني ألف سنة«

ا أو  ا، حقهريا ا أو كْهريا ا صهغريا فلك يشء يف الكون حيهدث سهواء اكن أمهرا
ه، إعمه هو اإ ن اهلل وبمشيئة اهلل، وبقضهئه وقدرتهه، وبعلمهه وإحهطتهه  عظيما

 
/  10(، )5362/  10( وأحمظظظد )348/  5(، )2155( والترمظظظ ي )4700رواه أبظظظو داود )

( 37072بظظن أبظظي شظظيبة فظظي »مفظظنفه« )( واللفظظل لظظه، وا137/  7( والبزار في »مسظظنده« )5362

 (.249/  6والطبراحي في »األوسط« )

(2653.)
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 سلم هلذا.توترصفه وتداريه فمه عليك إال أن تذم  اهذا وتر  و 
فإ ا علم العْد أعه ل  يليْه إال مه كتهب َل مه  خهري أو ُش، أو عفه  أو 
َض، أو إعطهء أو من ، قوي إيمهعه وعظم يقينه وازداد علمه اربه وخهلقهه اأعهه 
هو اِلهف  الضهر اِلعط  اِلههع  القهها  ابلهسهط، فههذا ههو حقيقهة اإليمههن 

 واتلوحيد اذلي ينْيغ أن يكون عليه اِلسلم.

  ()وأاهو داود وغريه م  حديث أيب ايرداء   ()روى اإلمه  أمحد
»لهلك أن اِليب صىل اهلل عليه وسلم:  وغريه م  حديث زيد ا  ثها  

يشء حقيقة. ومه الغ عْد حقيقة اإليمهن حى يعلم أن مه أصههاه لهم يكه  
. فهذا احلهديث أصهل عظهيم يف كمهه  يلخطئه، ومه أخطأه لم يك  يلليْه«

ن العْد أن يعلم أن مه أصهاه م  اِللهئب اِلذِلة واِلرض واِلهوت وغريههه هإيم
 إعمه هو اقضهء وقدر وبعلم وتقدير م  اهلل العزيز العليم سْحهعه وتعهىل.

»عجْاه للمهذم ، ال يقيضه اهلل َل شهيئاه : ال جهء أن اِليب 
 .  ()إال اكن خرياا َل«

 ر خريه وُشه.هلقضهء والقدافأبرش يه مذم  إ ا كن  ىلع هذا اإليمهن 
 

(12/6701.)

 عنظظد أبظظي داود (. وجظظاء عظظن عبظظادل بظظن الفظظام  77( وابظظن ماجظظه )4699برقم: )

. ( وغيره. وجاء عن عدد من الفحابة 4700)
(.2728/  5(، )2564/  5رواه أحمد )
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لهم يكه  ْتىل وال اهد؛ ال شك وال ريب أن اإلنسهن وهو يف هذه ايعيه مُ 
ه  ويزو  عنهه  ،هو يف اجلنة حى حيلل َل لك مه يريد، ولك مه يشتيهابن عئشا

األكهدار  وال حيْه؛ ألن هذه ايار يه دار اِلنغلههت ودار هلك يشء ممه يكره
: ابلدل] {َكَبد   ِِف  نَ ََس  ۡلِ ٱ َناَخلَقۡ  لََقدۡ } واألحزان واالاتالء واالمتحهن قه  اهلل:

اا ي  َٰٓ}، وقه  سْحهعه: [4 ه  يُّ
 
َٰٓۡلإَٰٓٱَٰٓأ دإح ََٰٰٓٓإإنَّاا  ََٰٰٓٓن َٰٓنس  اا إاا  ََٰٰٓٓإإل  َََٰٰٓٓك  ب  اا ََٰٰٓۡٓر  ل  ََٰٰٓٓ ح َٰٓك  م   {قإياا إَٰٓف 

ْهل اكن قد جُ  وذلا ِله ، أي: عمل عمالا فماليق اهلل ىلع مه عمل،[6: نشقهقاال]
  يزو  عنه مه جيده ويذهب عنهه مههحى لك يع إىل عالج اِلسلم ىلع هذا دُ 

  اللهرب ىلع ال وهو استعمه  اللرب اِلمدوح يف ُشيعة اإلسالأؤه وممه يس ،القهه
واللهرب  ،ىلع فعلهه واللرب ع  اِلعلية حى ال يفعلههه الطهعة يلجههد عفَسه

عليهه عز وجهل ال يعمل شيئاه يغضب اهلل ىلع أقدار اهلل امقهومته عفسه حى
هذا م  تلقني  ،ال »أعه مه عندي صرب أعه مه استطي  أن أصرب«وال يقول  أحد: 

وم  يتلهرب يلهربه اهلل، »: صىل اهلل عليه وسلم الشيطهن، وإال فقد قه  اِليب
عهز وجهل  سهرزق اهللهف  ()«ومه أعط  أحد عطهء خريا وأوس  مه  اللهرب

ه، ول  ليْك اهلل.وأسأَل أن يرز ه عظيما ا واسعا  قك صربا

أيههم  ،لريى أقواهم عزيمة ،وم  حكمة اهلل أن جعل ايعيه ملهية مغرية
»اِلحضوضهون علمههء: قد  حق ربه ىلع شهوة عفسه ويتغلهب عليههه، قهه  اليُ 

 
. عظظن أبظظي سظظليد الخظظدري (1053) ،(1053( ومسظظلم )6470(، )1469خرجه البخظظاري )أ

. 
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ثالثة: م  ترك ايعيه قْل أن تركه، وم  ارَّ اواييه قْل أن يفهرقوه، وم  أر   
وأزيد ىلع  لك وم  اىن قربه قْل أن يدخله، وم  صىل قْل  ،ن يلقهه«ربه قْل أ

يف الطهعهة، واألصهل  هيف اِلعلية قدريا  هأن يلىل عليه، جتد اع  اِلهس جربيا 
فهِلعهئهب  ،أن نستد  اهلقضهء والقدر يف اِللههئب ال نسهتد  اههه يف اِلعهئهب

يف أرض اِلسهلمني  يذاخذ عليهه العْد ولو قدرهه اهلل قه  أحد الغرب: عشه 
فوجدت الكبسو  اِلسك  عند العرب أي يف عقيدتهم: )قدر اهلل ومهه شههء 

»جهف القلهم امهه أعه  الٍق يهه أاهه صىل اهلل عليه وسلم:  فعل(، قه  الرسو 
 . ()هريرة«

اإليمهن اهلقضهء والقدر يف قلوب اِلذمنني مهه حهزن أحهدهم  مَ ظُ فلو عَ 
: القمر] {بَِقَدر   هُ َن  َخلَقۡ  ء  َشۡ  ُُكَّ  إِنَّا}. قه  اهلل: أيِّ أمٍر مه..ىلع يشء فهته وىلع 

ُ ٱ ُِ ا  َيمۡ }وقه  سْحهعه: [ 49 قهه  العلمههء: [ 39: الرعهد] {بُِت  َويُثۡ  ءُ يََشا   َما ّللَّ
ال اد، فهال و، أمه مه قدره اهلل م  أعمه  العْهد فهو اكئ  احلسنهت والسيئهت«»

هذا أمر قهدر  ،ِلجح  فيهه، ال نال فالتظ  عندمه فشل  يف معهملتك أعه لو
السموات واألرض، ولك  فالن هذا اكن سهبْاه ذللهك  قدره اهلل م  قْل خلق
 .ََلُ« ُخِلَق  لَِمه ُميرَسَّ   فَلُكل  »اْعَملُوا  :صىل اهلل عليه وسلم فقط، قه  الرسو 

 
(.5076رواه البخاري )
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ن دِ َبعۡ  ِمنۢ }وقه  اهلل حهكياه ع  يوسف عليه السال : 

َ
ََ َ  أ  نُ َط  لشَّ يۡ ٱ نَّ 

فهِللهئب تأيت م  الشيطهن، واِلهس يف ههذا [ 100: يوسف] {َ ِت   إِخۡ  َوبَۡ َ  ِن َبيۡ 
وأههل  ،وهم أهل اجلههل اههيي  ؛أهل جزع  أعواع، منهم: ابلهب أمه  اِللهئب

أهل صرب وأفضل منهم أهل الهر ، آال الغفلة عمه جهءت اه الرشيعة، ومنهم 
مه جيري علينه وِلحتسهب األجهر مه  اهلل ا فلنذم  اهلقضهء والقدر، ولرنَض 

ك  مه  أسهعد اِلههس يف ايينهه عوِلتذكر أجر اللهاري  م  اهلل عند  لك 
 واألخرى.
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ا ال تكههد أن حتلهيهه إال الرشهيعة  األخالق احلميدة اِلجيدة كثرية جدا
األمهعة والرمحة واألخوة واحللم واللهرب اإلسالمية وم  هذه األخالق: العد  و

والوفهء اهلوعد والعهد، إىل غري  لك م  هذه اللفهت الطيْة، فإ ا اتسم اِلسلم 
يتْوأ أىلع درجهت السهعهدة يف  صهرامثل هذه األخالق واللفهت احلميدة فقد 

حيهته وبعد ممهته، خبالف م  اتلف انقي  هذه اللفهت م  الظلم واخليهعة 
واجلهل والطيش واحلمهقة والسفههة واتلعلب اِلهذمو  والتشهدد يف والقسوة 

ن والكرب والضهيق ا حزغري ُملة؛ فإعه جيين ىلع عفسه م  اهلمو  والغمو  واأل
مه ال يعلم اذلك إال اهلل، فهِلسلم يتنعم اهألخالق احلميدة واِلعهملهة احلسهنة، 

، وهلذا جههء يف األثهر كمه أن غريه يشىق اهألخالق السيئة، واِلعهمالت الرديئة
ِ  رَُسههوُ   قَهههَ  : قَهههَ   ، ُعَمههرَ  ااْههِ   َعههِ   ()اذلي رواه ابلخهههري   ا َّ
 : ْ َه يُِلْب  لَمْ  َمه ِديِنِه، ِم ْ  فُْسَحةٍ  يِف  الُمْذِم ُ  يََزاَ   »ل ه« َدما .َحَراما

ومفهو  احلديث أن اِلسلم إ ا خرج ع  هذه األخالق وتعداهه إىل الظلم 
هه ال يقهدر ىلع ممهرسهة وابليغ واجل ها منتكسا ه منكرسا ور؛ فإعه يسري  يلالا خهئفا

ا  ه يتنعم اممهرسهة أعمههَل وعْهداتهه حبريهة ايا أأعمهَل وعْهداته اعد أن اكن حرا
 واعضْهط.

 
(.6862برقم )
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االتلهف اهذه اللفهت  هه ىلعال فليسَ  اِلسلم إىل جمههدة عفسه وتوطينأ

يف ايينه ويف ابخرة وهلذا جهء عنهد  احلسنة الطيْة اليت هله منهفعهه وهله ثمرتهه
السهوء،  ملههرع  تيق اِلعروف صنهئ » قه :عدة م  اللحهاة أن الرسو  

 . ()«َوالَْهلََكةِ  اْبفَهِت و
فهذلي يلن  اِلعروف إىل اِلهس، هذا يرمحه وهذا يعطيه وهذا يعينه وهذا 

اهذه اِلعهملة يرشده وهذا يعفو عنه، وهذا يلرب عليه، اذلي يتعهمل م  اِلهس 
 .، اإ ن اهللالطيْة هذا م  أسعد اِلهس يف ايينه، وهو م  أسعدهم يف ابخرة

عنهدمه عد   وهلذا اعظروا مه ا قهله  خدجيهة زوج اِلهيب
إين أخههف » :م  الغهر وهو يرجف ِله أتهه الويح: قه  هلهه اِليب 

ا .«ىلع عفيس رحم وتقهر  ألعهك تلهل اله  ؛فقهل  َل: الك واهلل ل  لزيك أادا
 ىلع عوائب احلق. يف وحتمل اللك وتعنيعالضيف وترحم الض

 ق اهههه عبينهههفهسههتنتج  خدجيههة مهه  خههال  هههذه األخههالق الههيت ختلَّهه 
    يعْثهون  اأن اهلل ل  يضيعه ول  يسلمه لشيهطني األنس واجل

ويداف  عنه، ويُْسِدُ  عليه فضله وسهره  اهلل اه ويتسلطون عليه، وإعمه حيفظه
 اهلل ظههرة وبهطنة.وجيمل 

فمه أحوج اِلهس أن حيققهوا ههذه اللهفهت يف أعفسههم وإىل أن جيهددوا 
أخالقهم، ويتعو وا اهههلل مه  األخهالق السهيئة الهيت أردت اههم إىل الشهقهء 

 
.( عن أحس بن مالك 1/124رواه الحا م في »المستدرك« )
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 واتلعهسة والعنهء. 
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فتتههن اهِلهه ، االفتتههن اهجلههه وَن  يف زم  الفن اِلتالطمة واِلتنوعة اال
االفتتهن اهِللك، االفتتهن اهلشهوات، وأخا اذلك فهن القتهل والقتهه  الهيت 

»إن السعيد ِل  جنب الفن، إن السهعيد يقو  فيهه اِليب صىل اهلل عليه وسلم: 
 .()ِل  جنب الفن، إن السعيد ِل  جنب الفن، وِل  ااتيل فلرب فواهه«

 اذلك تهرى حهههلم مرشهدي  مطهرودي  يف ههم وغهم وهلذا جتد م  ااتيل
وملهئب وفن ال يعلمهه إال اهلل، فم  أراد أن يفوز وأن يظفر اهلسهالمة منههه 
فعليه أن يكون جمتنْاه هله ال حيْهه وال يريدهه، وال يرتضيهه وال يريد ايخو  
لم فيهه وال لوض فيهه، فإن م  استرشفهه استرشفته، فرب لكمة يتقوهلهه اِلسه 
م  الرش يلري ضحيتهه ومذاوحهه وقتيلهه، وهلذا ِله سئل اِلهيب عه  اِلجههة؟ 

 .()»امسك عليك لسهعك، وليسعك ايتك، وااك ىلع خطيئتك«قه : 

فمه أكرث اذلي  جهءتهم الفن واستقْلوهه فلهروا يف قلق وشكوك وأوههه  
 وحرية م  أمرهم.

 اِللهئب واِلحه  أن فهخلري الواس  للعْد عند حلو  االاتالءات والفن
وهلهذا  كهر ااه  يُرزق اللرب، واتلأين والروي وعد  واتلعجل يف اخلوض فيهه، 

 
.( عن المقداد بن األسود 4263(، وأبو داود )5706/  11رواه أحمد )

(، عظظن عقبظظة بظظن عظظامر 2406( والترمظظ ي )1042/  1( والنسظظائي )3852/  7د )رواه أحمظظ 

.
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 ُّ اِلهدامهت، اهل  »روضة العقالء«حْهن يف  
ُ
أن العرب اكعوا يقولهون: العجلهة أ

اكعوا يقولون: م  تعجل اليشء اكتسهب اِلدامهة واجتلهب اِلالمهة واِلذمهة، 
هحب عقل وروية وعظر ألاعهد األمور وتْرصه فهِلسلم حبهجة إىل أن يكون ص

فيهه، ال أن يكون صهحب سفة وطيش ومحهقة يقد  إىل األمور وينهدف  إيلهه 
اعدفهعا جنوعياه شيطهعياه فيق  يف الواقعة ثم اعد  لك يند  ويقو : يهه يلتهين مهه 

 عمل ، يه يلتين مه سوي .
عنهد  وأعظم عالج هلذا هو عد  الغضهب وأن يملهك الشهخا عفسهه

فقهه : يهه رسهو  اهلل،  الغضب، وهلذا جهء رجل إىل رسو  اهلل 
»ال دلين ىلع مهل ينجيهين مه  غضهب اهلل، أو قهه : يهدخلين اجلنهة. فقهه : 

 .  ()تغضب«

وجهء آخر فقه : يه رسو  اهلل، علمين لكمهت أعيش اهه  وال تكهرث    
   .()»ال تغضب«فأنىس. قه : 

قرار عفيسه وحيههيت وديهين ودعيهوي تريد أن تعيش بسهال  وأمه  واسهت
 وأخروي.  

 
.رل رواه الدارقطني، عن أبي هري 

 تاب »الجامع« ما جاء في الغضب، »شظظرح الزرقظظاحي  عن عبد الرحمن بن عوف 

. عند أبي يللى من حديث ابن عمر  -أيًضا-(. وجاء الحديث 24-4/16على موطأ مالك« )
.عن عمرو بن اللاص  -أيًضا-وجاء 
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وإال زاد الرشه أد ب عفسك اآداب الرشيعة وقف اهه عند حدود الرشيعة، 

 وعظم  الفن وههج  يف أوسهطنه، واهلل اِلستعهن.
فإ ا اكن كذلك صهر أمره إىل الرشهد وإىل السداد، ال آ  أمهره إىل مهه فيهه 

 اخلري واللالح، حبمد اهلل رب العهِلني.



 :أسْهب السعهدة
 

 

 

51 

 

اإلحسهن إىل اِلسلم والاكفهر والغهين والفقهري واللهغري والكْهري واذلكهر 
اٍد  واألعىث، ال حى حتس  إىل احليوان، جهء م  حديث قَهَ : َحِفْظُ   َشدَّ

 ِ عَُّه قَهَ : ِمْ  رَُسوِ  ا َّ
َ
ٍء، فَهإَِ ا  »إِنَّ اثْنَتَنْيِ أ  يَشْ

َ َكتََب اإْلِْحَسهَن ىلَعَ لُكِّ ا َّ
َحهُدُكْم َشهْفَرتَُه، 

َ
اْهَح، يِلُِحهدَّ أ ْحِسنُوا اذلَّ

َ
ْحِسنُوا الِْقتْلََة، َوإَِ ا َ حَبْتُْم فَأ

َ
َقتَلْتُْم فَأ

ْح َ بِيَحتَهُ   . ()«َولرُْيِ

 ،ليهقواإلحسهن يكون اهللكمة الطيْهة وبهلبسهمة اِلرشهقة والوجهه الط 
ويكون اهلفكرة الرائعة والعْهرة اجلميلة، وهكذا يكون يف أكله أو ُشبه أو 

فإعهك إ ا أحسهن  إيلههم أحسه  اهلل  ،تقديم هدية أو كسهء ومه إىل  لهك...
سه  حُت   60الهرمح :  {مخ جخ مح جح  مج حج}   إيلك، قهه  اهلل:

عْهده فهإن اهلل حيهب مه   ،عهم أسهءوا إيلكإيلهم حى اهلعفو واللفح عنهم إِ 
 ههوواإلحسهن  13: اِلهئدة {مظ حط مض خض حض } ٹ ٹ  لك 

مراتهب ثالثهة: مسهلمون  سأىلع درجة يرتيق اهه العْهد عنهد اهلل؛ ألن اِلهه
أعال هذه اِلراتب، وهلذا حيب اهلل العْد إ ا  ومذمنون وُمسنون، واإلحسهن ه
ه، جهء م  حديث هِعِديِّ  اكن ُمسناه كريما عَُّه َسِمَ  اِلَّيِبَّ  َعْ  َسْهِل اِْ  َسْعٍد السَّ

َ
أ

 
(.1955رواه مسلم )
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ْخهاَلِق َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، َيُقوُ : 

َ
َ َكِريم  حُيِبُّ الَْكَرَ  َوحُيِبُّ َمَعهيِلَ اأْل »إِنَّ ا َّ

 .()َويَْكَرُه َسْفَسهَفَهه«

وإ ا أحب اهلل العْد عه  منه لك خري، وحيفظه م  لك سوء وينرصه م  لك 
يعفهو  واب اخلري، ويغلق عليه أاواب الرش، فإ ا رأى العْدُ ويفتح عليه أا ،عدو

هه  هزاد ،س  إىل العْهدويلفح ويكر  وحُي  هه وزاده إععهما اهلل مه  فضهله إكراما
ا  إىل اإلكرا  واإلععه  العْد ه يكون إيله ومرمحة وإحسهن، يف أحوج موزاده ارا

 يف  لك ايلو  العظيم.
، ماعه  الفقهراء حهى حيسه  إيلهه  رسه َليَ يُ وم  ععم اهلل ىلع العْد أن 

يقو : خمهطْاه اتلجههر والوجهههء مه   :فيحس  إيله، وهلذا اكن احلس  ابلرصي 
، فمه  ععمهة اهلل «اعلموا أن ععمة اهلل عليكم حهجة اِلهس إيلكهم»اِلهس: 

م  أاواب اخلري ينفذ م  خالَل، تعط  الفقري ريههالا  هىلع العْد أن ييرس َل اهاا 
 .محد اهللهة ريهالت إىل مئة ريه ، واهلل يضهعف ِل  يشهء، ففيعطيه اهلل عرش

يه عْد اهلل، ابلع  م  اِلهس ُمرو  م  هذا اخلري مه يأتيه الفقهراء ومهه  
 اهذا اخلري، وإعمه يعرض عليه الرش عيهه ا مثل يأتيه اِلسهكني ومه يعرض عليه 
 يذ  إىل غريه.فيْىق مهَل مكنوزاا عنده حى  اههلل، ال ربمه أن اهلل حيرمه،

 
، وعبظظظد الظظظرا   فظظظي  ( عظظظن سظظظلد بظظظن أبظظظي وقظظظاص3042الترمظظظ ي )أخرجظظظه 

يظظز الخزاعظظي 20227»مفنفه«) ، (، والبيهقظظي فظظي »السظظنن الكبظظرح« عظظن طلحظظة بظظن  ر 
»السظظنن يهقظظي فظظي الب( و1/48رواه الحظظا م )و ،(48/  1(، )48/  1) «مسظظتدر ه»الحظظا م فظظي و

عظظن سظظهل  (210/  3) «األوسظظط»فظظي و( 6/181) «الكبير»( والطبراحي في 191/  10) رح«الكب

.بن سلد 
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»إن فالعاه تويف وترك مئة ألف دينههر، قهه  قه  رجل لعْد اهلل ا  اِلْهرك:  
   .عْد اهلل: لك  يه مه تركته«

»يلهب اإلنسهن امليبتني عنهد موتهه لهم وقه  ُممد ا  كعب القريظ: 
 .يلْهمه غريه، يرك مهَل لكه، وحيهسب ىلع مهَل لكه!«

 ،قمهة علهيكم، وثمرتههه لغهريكمفمه قيمة هذه األمهوا  الهيت تكهون ع
اِله  اكلسهمهد إن أاقيتهه يف اِلخهزن، »فهعتْهوا يه عْهد اهلل قه  اع  احلكمهء: 
يوض  للثمر فهإن  فهِله  اكلسمهد اذلي «ايق سمهداا وإن أعرثته أثمر وأزرع وأين 

سمهداا ممتناه ينتنه اراحئته، وإ ا أنرشه يف األرض أثمر وتكهثر  أاقهه صهحْه اىق
، اهل إىل مه  فحسب  ن اهلل رب العهِلني، وهذا ال   ليس ألربهب األموا اإ

 يستطي  م  خالهله أن حيس  اهه، فهلرسهو  ،ريه يملك عرشة ريهالت أو مئة 
  عدي ا  حههتميقو  كمه جهء م  حديث : اتقهوا

يِب ، ويقو  عليه اللالة والسال  كمه جهء م  حهديث  (1)اِلهر ولو بشق تمرة«
َ
أ

نَّ رَُسوَ  اهلِل  َريَْرةَ هُ 
َ
ُِْح الِْعَْههُد ِفيهِه  ، أ قَهَ : َمه ِمْ  يَْوٍ  يُْل

هه«إِالَّ َملاََكِن َيُقواَلِن َفيَُقوُ :  هه َخلَفا ْعِط ُمنِْفقا
َ
َحُدُهَمه اللُهمَّ أ

َ
َويَُقهوُ  اْبِخهُر:  »أ
ه« ْعِط ُمْمِساكا تَلَفا

َ
للهف اهلل عليهك  وُخلف اهلل أوس  ممه تتلهور، .()»اللُهمَّ أ

اهللحة وبهلعهفية يف ادعك ويف أهلك ويف مهلك، للهف اهلل عليهك اهلزوجهة 
 

(.1016(، ومسلم )1413رواه البخاري ) 

(.1010(، ومسلم )1442رواه البخاري )
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اللهحلة وبهذلرية الطْية، يدف  عنك السوء ربمه اكن عههزالا اهك، فخلهف اهلل 

 يو  أن حتظى امثل هذا اخلري وايعء م  اِلالئكة. كواس  كْري، فمه أسعد
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فإعه ال جيتمه  يف قلهب مسهلم حسهد وسهعهدة؛ ألن صهفهء القلهب مه  
السعهدة، كمه أن احلسد م  الشقهوة، فهمه شيئهن متضهدان ال جيتمعهن؛ و لهك 
ألن احلسد إ ا دخل القلب وتشعب فيه قَلَهَب السهعهدة إىل شهقهوة، فهحلسهود 

أصهاه اِلرض أو الفقر إىل غهري أو يهته يفرح إ ا رأى م  حيسده قد فشل يف ح
وتعهسة وشهقهوة، وهلهذا  إىل حزن لك، لك  مه أرسع مه ينقلب  لك الفرح 

اهه، لكه  يف لك عهني مجهرة  دُ سَ عني، حَيْ  للحسود ألُف »قه  اع  احلكمهء: 
وهذه عقوبهة مه  اهلل؛ ألعهه لهم يهر  امهه قسهم اهلل،  .«حترقه بسْب حسده

هذا اِلحسود ال يستحق الهرزق وال اِلجههح وال الهوي  كأعه يقو : إن حلهسدفه
 حض جض مص خص  }  والراحة، وإعمه يستحق ههو، عيهه اا اهههلل، واهلل يقهو : 

 140ابلقرة:  {خضمض

فههلل هو احلكيم العليم اعْهده، يقسم ويعط  عْههده ىلع حسهب علمهه  
، وهلذا أقو  ِله  ااهتيل اهحلسهد، إن اكن ههذا اذلي حتسهده مه  وحكمته 
حهب اجلنة، فمه هذا اذلي أعطههه اهلل يف ايينهه جبهعهب مهه ههو مهدخر َل أص
أعد اهلل َل م  متههع  ال يسهوي مهاذلي فكيف حتسده ىلع هذا اِلتهع،  ،بيشء

فكيف حتسده ىلع متههع  اِلهر،وإن اكن م  حتسده م  أصحهب  األخرة يشء؟
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 ؟اِلتههعك  له مه اكن فيه مه   سزيو  عنه عمه قريب وينتقل إىل عذاب ينىس

ه: ادعوا اهلل  واطرق اهاه  فهترك احلسد تنعم حبيهتك وبعد ممهتك، وأقو  أيضا
واسأَل م  فضله أن يعطيك، فإعه ىلع عطهئك قهدر، واعلم أن اهلل قد حيرمهك 

 حت  جت هب مب}   ٹ ٹ م  يشء يف ايينه يلعوضهك اههه يف ابخهرة، 
 77النسهء:  {مح جح مج حج مث هت مت خت

هه وتيقنوا حبقهرة ايعيه ورسعهة زواهلهه ية، وفهموفلو عقل اِلهس هذه اب
 وإىل اهلل اِلشتىك. ،وأن اِلتهع احلقييق هو يف ابخرة، ِله حلل فيهم اتلحهسد
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اذلي عنده الكر  واجلود والرمحة واِلغفرة، مهه ال يلهلح معهه إال حسه  
ا فَ  ،الظ  اه ا يعطيك خريا ، أمه البرش ربمه حتس  الظ  اه فيخيهب ظ  اههلل خريا
ثقه  تمهه  اثلقهة؛ اأعهه ومعه وأحسن  الظه  اهه و صدقَ   إن هللاظنك أمه 

يك سريمحك فإن اهلل سيكون معك، كمه قه  عليهه اللهالة سيعطيك، سيشهف
»قهه  تْههرك : رَُسهوُ  اهلِل قه : قهه :   واثلة ا  األسق : ع  والسال  

 . ()، فليفعل يب مه شهء«وتعهىل: أعه عند ظ  عْدي يب

ا يعطيه  ا، إال مهه قهدره اهلل حبكمتههفظ  اههلل خريا وعلمهه، واهلل  ك خهريا
 اِلستعهن.

 

رواه أحمد وابن حبان والحا م.
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لكه  اهلل إ ا  ،هرب  وفزع  و هله وف  منه ااتعدت نسهن إ ا خِ اإل
   .ينة والطمأعينةخف  منه اقرب  منه وشعرت اهألنس والراحة والسك

»إن يف القلب شهعث ال يزيلهه إال اإلقْهه  ىلع اهلل وإن يف  :قه  اا  القيم
القلب وحشة ال يزيلهه إال األنس اههلل وإن يف القلب قلق ال يسهكنه إال  كهر 

ال يسده إال حب اهلل واتلولك عليه واإلعهاهة  -أي فقر–اهلل وإن يف القلب فهقة 
 . ()إيله«

أسْهب السعهدة اإلقْه  ىلع اهلل واإلقْه  ىلع اهلل يكون اعظروا كيف م  
 يف احلديث القديس: جهء م  حديث ،اطهعته و كره وشكره وحس  عْهدته

قَههَ  اهلُل »: قه : قهه  رسهو  اهلل  ع  أيب هريرة 
عَه َمَعُه ِحنَي يَْذُكُريِن، إِْن َ كَه 

َ
عَه ِعنَْد َظ ِّ َعِْْدي يِب، َوأ

َ
: أ يِف َنْفِسهِه،  َريِن َعزَّ وََجلَّ

َ َكْرتُُه يِف َنْفيِس، َوإِْن َ َكَريِن يِف َمإَلٍ، َ َكْرتُُه يِف َمإَلٍ َخرْيٍ ِمنُْه، َوَمهْ  َتَقهرََّب إِيَلَّ 
، َوَمهْ  َجههَءيِن  بُْ  إيَِلِْه اَهعا ، َتَقرَّ ، َوَمْ  َتَقرََّب إِيَلَّ ِ َراعا بُْ  إيَِلِْه ِ َراعا ا، َتَقرَّ ِشرْبا

   . ()«ْميِش ِجئْتُُه َهْرَولَةا يَ 

هَن اِْ  َعِطيََّة قَهَ : و َداِء َمهه »َعْ  َحسَّ
َ
: اَل َينُْجو ِمهينِّ َعْْهِدي إِالَّ اِهأ ُ قَهَ  ا َّ

ِحَُّْه، َوَمه َتَقرََّب إِيَلَّ 
ُ
ُح َعِْْدي َيتََقرَُّب إِيَلَّ اِهِلََّوافِِل َحىَّ أ يِْه، َوَمه يرَْبَ

 افَْرَْضُ  َعلَ

 
(. 3/156»مدارج السالكين« )

(. 2675(، ومسلم )7405واه البخاري )ر
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ي َيْعِقهُل اِهِه، َولَِسههعَُه   ِ فَْضَل ِمَ  اِلَِّليَحِة، فَإَِ ا َفَعَل َ لَِك ُكنُْ  قَلَُْْه اذلَّ
َ
ٍء أ بيَِشْ

ليَِن، 
َ
ْعَطيْتُهُه إَِ ا َسهأ

َ
َجْْتُهُه إَِ ا َدَعيِن، َوأ

َ
ي ُيْرِْصُ اِِه، أ ِ ُه اذلَّ ي َينِْطُق اِِه، َوبرََصَ ِ اذلَّ

ْغِفُر ََلُ إَِ ا اْستَغْ 
َ
 . ()«َفَريِن َوأ

حييط اهلل اههه  ،اعظروا مه أعظمه م  حفر ورعية وعنهية وإحهطة م  اهلل
فهيحفر اهلل َل سهمعه مه   ،العْد حيفر اهلل َل سهمعه وبرصهه ويهده ورجلهه

ورجله م  أن تميشه  ،ويده م  أن تْطش يف احلرا   ،وبرصه م  الع  ،ممالل
 .   أقْل إيله وأعهب إيله ِل هوفضل ، هذا إكرا  اهلل وإععهمهإىل احلرا  

فيه م  تريد أن تكون مم  يقْل ىلع اهلل ويأنس اه ويقهرب منهه وينهه  
العطهء اإلليه الربهين، تذكر ععمهة اهلل عليهك ورمحتهه ولطفهه اهك مثل هذا 
 1٥6األعراف:  {حيخيميىي جي  }سْحهعه يف كتهاه الكريم  حيث قه 

وأرحم اك مه   ،م  عفسك فهو أرحم اك ،فرمحة اهلل قريْة ورمحته واسعة 
وههو اذلي يْهد  السهيئهت إىل  ،أرحم اك م  اِلهس أمجعنيوال  ،أايك وأمك
  تتذكر  لك فزيداد قربك م  اهلل  ،حسنهت

 
ي اسظظتنكرها اللراقظظي (. وهو في  تاب »األحاديث التظظ 1032رواه ابن المبارك في »الزهد« )

(.8على الغزالي« )ص/
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فههو القههدر ىلع أن يغنيهك اعهد فقهرك وىلع أن  ،أي أعه ال يعجهزه يشء
فههو  ،ويرف  قدرك ومزنتلهك ،وىلع أن يفرج عنك كربك كمرض  يعهفيك اعد

ويذهب ايلهأس مه   ،كذلك هنه يسعد قلْك القدير ىلع أن يسعدك فإ ا كنَ  
 قلْك.

تقهو  ععهم لهيس يل عهالج  ،ال عهالج لهك عنهدعه :إ ا قه  لك األطْهء
فههو  ،لك  عندي عالج عند اذلي يقو  لليشهء كه  فيكهون ،عندكم

ههو اذلي عنهده معهفههة بلالئهك وعنهده إععهة و ،اذلي عنده عالج مرضهك
فهإ ا كنه  كهذلك  ،وغنهء لفقرك ومجه  لشهتهتك وتيسهري لعرسهك  ،ِلعهعهتك

 سعدت حبمد اهلل رب العهِلني.
 ؟يفكر م  هو الطْيب الفالين اِلهس إ ا عز  اه مرض جتده أو  مهاع  

   مستشهىف إىلفراه ينتقل مه  ؟ومه هو أحس  عالج ؟ومه هو أفضل مستشىف
حهى إ ا أيهس اهدأ يفكهر يف العهودة إىل ربهه ويف  ،خرى آخر وم  عيهدة إىل أ

 لعيلَّ جنرب  :يف عفسه وم  هذا اتلأخر ال يزا  يقوُ   ،اإلقْه  ىلع العالج اِلْوي 
عنده ثقة اربه وال قهوة تهولك عليهه وال  ودواء، ال يوجد أن أجد يف هذا عالج

د أن يسعد اهلعهفية والشفهء فهأ  ويري ،إيمهن اكمل اأن اهلل ىلع لك يشء قدير
أال  ،هلذا أن ينهه  مطلوبهة ومرغوبهة وههو ىلع ههذا الضهعف يف يقينهه اربهه

فليك  اِلرء ىلع يقني اكمل اأن اهلل قهدر ىلع لك يشء وسهينه  اهإ ن اهلل مهه 
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 .تمنهه م  ربه  

ََِٰٰٓٓإَوذ ا}قه  اهلل يف كتهاه الكريم ع  عبيه إاراهيم:  رإضۡاا اا  ََٰٰٓٓت َٰٓم  ه  ََٰٰٓٓف   {يإَٰٓفإَٰٓي شۡاا
فهو اِلعهيف مرضههم اِلجرب كسريهم اهلههدي ضهههلم وحيههراهم  .[80: الشعراء]

 واِلللح أحواهلم وأمورهم وشئوعهم سْحهعه وتعهىل.
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هه ههو  اعلم أيخ وفقين اهلل وإيهك إىل مه حيب ويرضهه أن حه  اِلذم  دائما
  ابخري ، ال إن اللفح ع  ابخري  هو أو  خطوة لللفح العفو واللفح ع

، و لك ِله فيه م  سالمة القلوب وعقهوتههه مه  الغهل واحلقهد  ع  أعفسنه أوالا
واالنشغه  اأمر االعتقه  أو اِلجهزاة، فإ ا عفه الشخا فإعه يكهون قهد وضه  
ه وغري  لك ممه حيلهل بسهبْه مه  انشهغه  الفكه  ر ع  عقسه محالا وثقالا وهما
والعقل والقلب اذلي قد يذدي الهحْه إىل القلق واهلم والغهم والضهيق وغهري 

. امعىن أعك »القرار اعد  التسهمح قرار اهِلعهعهة« لك، حى قه  أحد احلكمهء: 
هه  ستنتيهإ ا قهال  اإلسهءة اهإلسهءة  ومى سيذهب عنك هذا العنههء خلوصا

يف خوف وقلق وارتْهك ْىق ي الشخا فإن إ ا زادت اإلسهءة يف الرد ع  حدهه، 
ينتظر مى يرد عليه م  قهاله اهإلسهءة امثلهه أو أعظم مرة ثهثلة، لك  إن هو 
غ  الطرف ع  هذا اسراح م  هذا لكه، و هب عنه هذا العنههء وزا  عنهه 

حهى  لك هذه اتلفكريات والقلق والرعب اذلي ربمه اكن قد جيده طوا  حيهته
 .قيل إعك اعفوك تللح مستقْلك

فيكهر   هأال تر  أن تكون مم  ينهدى اك يف  لك ايلهو  الشهديد حهر
اهذا الفضل وينعم عليه اهذا اإلععه ، فأي عز وأي سعهدة وراحهة أعظهم مه  

»م  عفه عند قدرة، عفهه اهلل عنهه : قه  رسو  اهلل  حيثهذا، 
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. فعند أن يأخذ الشخا اهلعفو واللفح والتسهمح إعهه اهذلك ()يو  العرسة« 
 قهه  قد تسْب يف عفو اهلل عنه وغفراعه َل وجتهوزه ع  زالته وأخطهئه يكون
 عنهدمهف (تتعهداك فإعههه رأسهك هله طأطئ  يكتذ اليت اللكمة)   ا  احلس 
 .  اِلستقْل تغري ال اِلهيض تغري ال فأع  إيلك أسهء م  تسهمح
. 

 
 ( عن أبي أمامة. 8/128رواه الطبراحي في »الكبير« ) 

و ضظظلي.«. لكنظظه صظظال  (: »فيه اللالء بن  ثير، وهظظ 8/190قال الهيثمي في »مجمع الزوائد« )

لالستشهاد.
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يمهن وبراءة م  اِلفهق وحرز مه  اعلم رمحك اهلل أن  كر اهلل هو علم اإل
اِلهر وحل  حلني م  الشيطهن، اههلل عليهك قهل يل: لكهم جنهد مه  أعههس 
يعهعون م  األمراض اِلفسية، واهللوسة واجلنون والضيق والقلق والكآاة ممه  
تسلط عليهم الشيطهن، فسهر يذ يهم وجيلب عليهم اهلمو  والغمو  واتلكفهري 

لل اْعضهم إىل حهلة اخلنق واِلوت ِله حيلل م  الالإرادي واالكتئهب، حى ي 
 حرج وضيق يف صدره وقلْه.

ر اهلل ههو ك لك  لك بسْب الغفلة واإلعراض ع   كر اهلل عز وجهل، فهذ
احلل  احللني هو الكهف اِلني  اذلي م  اتلجهء إيله جنه م  هذا لكه، وهلهذا 

ورصع يف جتد اِلنتحري  يف اهالد الكفهر، واذليه  جيهدوعهم مهه اهني قهتىل 
األسواق ويف ابليوت ويف السواحل والطرقهت، بسْب تسلط اجلهنِّ عليهم اذلي  
يذ وعهم وتشتد أ يتهم اهم حى يلل اعضهم إىل حد اِلوت، وههم ال يعلمهون، 

»أكرث م  يموت مه  أمهيت اعهد عْأعه اذلك، وقه :  وهلذا اِليب 
؟!. وهل العني إال م  اجل ()قضهء ا َّ وقدره اهلعني«  هنِّ

فههذكر اهلل جيههيل اإليمهههن وحيفههر اإلنسهههن ويذنسههه، وهلههذا قههه  اهلل: 
ۡذُكرُۡكمۡ }

َ
[. واِلعىن كمهه  كهره اِلفرسهون ا كهروين 1٥٢]ابلقرة:  {فَٱۡذُكُروِِن  أ

اطهعتكم إيهي فيمه آمركم اه وفيمه أعههكم عنهه أ كهركم اهرمحيت إيههكم 

 
 وحسنه األلباحي. رواه الطيالسي عن جابر بن عبد هللا 
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مغفريت واثلنهء علهيكم، ومغفريت لكم، ا كروين اتوحيدي أ كركم ارمحيت و 
ا كروين يف الرخهء أ كركم عند ابلالء، ا كروين يف الضيق أ كهركم يف اِلخهرج، 
ا كروين اهلشكر أ كركم اهِلعمهة، ا كهروين اهنعو أو امحهمهدي أعملكهم 
معهملة م  ليس امغفو  عنه ازيهدة اِلعم واِلرص والعنهية يف ايعيهه واثلهواب 

 ورف  ايرجهت يف ابخرة. 
»يقهو  اهلل تعههىل: أعهه عنهد ظه  : هلذا قه  رسهو  اهلل و

عْدي يب، وأعه معه إ ا  كهرين ، فهإن  كهرين يف عفسهه  كرتهه يف عفيسه ، وإن 
 . () كرين يف مإل  كرته يف مإل خري منهم«

وإ ا  كر العْد ربه أرسل إيله مالئكة حتفظه وحتفر  ريته وأهله ومهَل، 
اِلضلة والشهوات اِلرديهة فهيحفر َل دينهه  ال حتفظه م  أن يق  يف الشْههت

ا حبمد اهلل رب العهِلني.  ودعيهه فيلْح سعيدا
فذكر اهلل يطرد الشيطهن ويقمعه ويضعفه د  ىلع  لك احلهديث الطويهل 
»ورأيهه  رجههالا مهه  أمههيت قههد احتوشههته الشههيهطني، فجهههء  كههر ا َّ عههز  

،  .()عنه« الشيهطني فطرد وجل 

تكم  يف  كر اهلل عز وجل، اهل إعهك اهذكر اهلل  فقوا  السعهدة ومدارهه

 
.( عن أبي هريرل 7405اري )رواه البخ

(.7/179»مجمع الزوائد« ) 
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إعك تريض الرمح  اذلي إن ريض عنك أعطهك مطلوبك ومرغوبك وُمْوبهك 

 وعِل  لك خري حبمد اهلل رب العهِلني.
وبذكر اهلل يُزا  عنك اهلم والغم والكرب واحلزن، ال تزا  الوحشهة الهيت 

فذكر اهلل سْب عظهيم  اني العْد وربه وحيل ُملهه القرب واألنس اه سْحهعه،
م  أسْهب عزو  السكينة وحفوان اِلالئكة وغشيهن الرمحهة كمهه جههء مه  

»ال يقعد قو  يذكرون اهلل عهز وجهل : حديث أيب هريرة وأيب سعيد 
إال حفتهم اِلالئكة، وغشيتهم الرمحة، وعزل  عليهم السكينة، و كهرهم اهلل 

 .  ()فيم  عنده«

ا اذليه  يسهعدون وينعمهون جعلين اهلل وإيهكم م  اذلاكر ي  اهلل كثهريا
 اذكره.

إال وإن أعظم اذلكر وأجله وأفضله اذلي جيلب للههحْه اخلهري يف ايعيهه 
وابخرة كرثة االستغفهر وكرثة اللالة ىلع اِليب صىل اهلل عليه وسلم، فلو علم 

 العْد مه فيهمه م  خري وعف  ِله فر عنهمه حلظة واحدة.

َفُقلۡ ُت ٱۡس َعۡففُِروا  َربَُّك ۡم إِنَّ ُهۥ َشَن }اهلل تعههىل:  أمه االستغفهر فقد قه 
ا  ار  ا 10َغفَّ ِۡدَرار  َما َء َعلَۡيُكم م   [.  11،  10]عوح:  {يُۡرِسِل ٱلسَّ

فيه م  تشكوا م  حرمهن األوالد ويه مه  تشهكوا مه  ضهيق العهيش يف 
لز  االسهتغفهر الرزق ويه م  تشكوا م  سوء حهلك أياه اكن، عليك اهالستغفهر ا

 
(.2700رواه مسلم )
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 أضم  لك الفرج واِلخرج وزيهدة ىلع  لك حى تر . 
وم  اذلكر اذلي يعطى اه العْد منهَل ويذهب عنه مسهوئُه كرثة اللهالة 

 .ىلع اِليب ُممد 
يب  
ُ
قل : يه رسهو  اهلل، إين أكهرث قه :  ا  كعب وهلذا جهء ع  أ

 : قل : الرب ، قه »مه شئ «اللالة عليك فكم أجعل لك م  صاليت؟ فقه : 
»مهه شهئ ، فهإن قل : اِللف، قهه :  »مه شئ ، فإن زدت فهو خري لك«قه : 

»مه شهئ ، فهإن زدت فههو خهري قه : قل : فهثللثني، قه :  زدت فهو خري لك«
»إ اا تكهىف همهك ويغفهر لهك . قل : أجعهل لهك صهاليت لكههه، قهه : لك«
 .() عْك«

ا َفُقلۡ ُت ٱۡس َعۡففُِروا  رَ }قه  اهلل تعههىل:  يُۡرِس ِل  10بَُّك ۡم إِنَّ ُهۥ َشَن َغفَّ ار 
ا  ِۡدَرار  َما َء َعلَۡيُكم م  َع ل لَُّك ۡم َجنَّ  ت   11ٱلسَّ ۡۡ ۡمَو    َوبَنِ َ  َويَ

َ
َويُۡمِدۡدُكم بِۡ

ا  نَۡه ر 
َ
َعل لَُّكۡم أ ۡۡ ا 12َويَ ِ َوقَار  ا لَُكۡم َّل تَرُۡج َن ّلِلَّ  [.13،  10]عوح:  {مَّ

ا طوراا اعد طور، وَن  ال زِله يف غفلة، ويف جههلة عمهه أعمهرعه تمر أطوارا 
يراد انه، وعمه أراد اهلل منه، اهلل يبتلينه االء اعهد اهالء علنهه عتهوب ونسهتغفر 

 وعرج ، فيفرج عنه مه َن  فيه.
، فقههه  َل: إين تهههجرت فخرسههت، جهههء رجههل إىل احلسهه  ابلرصههي 

 
(.2661رواه الترم ي )
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عقهيم ال يهوي يل، فقهه   ثم جهءه آخر، فقهه  َل: إين !اهالستغفهر عليك :قه 
ثم جهءه ثهلث، فقه : إن االدعه قد وقهف عنههه اِلطهر  !اهالستغفهر عليك :َل

وقحط  وأجدا  األرض، قه : عليكم اهالسهتغفهر! فقهه  َل رجهل: يهه أاهه 
سعيد: شكوا إيلك أمراضها شى، و كرت هلهم دواءا واحهداا! قهه : إن اهلل تعههىل 

هَمهَء َعلَهيُْكْم  َفُقلُْ  اْستَْغِفُروا }يقو :  ههراا ُ يُرِْسهِل السَّ َربَُّكهْم إِعَّهُه اَكَن َففَّ
  [.11-10]عوح: {ِمْدَراراا 

صْ  اههلمو  والغمو  ال تشكون  إىل أحد، ال عليك اهالستغفهر، 
ُ
فيه م  أ

يه م  ضهق اك العيش، ال تشكون  إىل أحد، اهل عليهك اهالسهتغفهر، يهه مه  
ىل أحد، ال عليك اهالسهتغفهر، وسهتجد أثهر اعتهاك أمر، ال تشكون  حهجتك إ
  لك يف حيهتك اهِلهئة مهئة.

 . ()وقيل بلع  السلف: غل  األسعهر، قه : أخفضوهه اهالستغفهر

ُ }فهالسههتغفهر أمهههن ألهههل األرض، وهلههذا قههه  اهلل تعهههىل:  َوَم  ا َشَن ٱّللَّ
بَ  ِ ُ ُمَعذ  نَت فِيِهۡم  َوَما َشَن ٱّللَّ

َ
َبُهۡم َوأ ِ  [.33]األعفه :  {ُهۡم وَُ ۡم يَۡسَعۡففُِرونَ ِلَُعذ 
، واالسهتغفهُر« اهلل عهيبُّ  :أمهعههن »اكن فهيهم: قه  اا  عْهس   
 .  ()َعلَيِْه وََسلََّم، وبيق االستغفهر« اهللُ  »فذهب اِليب َصىلَّ قه : 

فكم يرسف الشخا ىلع عفسه اهل   الكثري اذلي إن لم يرضه فله  ينفعهه، 

 
( لمراد سالمة.5ع )ص/أسباب غالء األسلار وقلة البر ة من منظور الشر

.5/46(، والبيهقي في »السنن« 16000رواه الطبري في »تفسيره« )
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هر اذلي هو سْب عظيم تلفري  الكربهت وتيسري األمور وبسط ويدع االستغف  
 اِلعم ودف  اِلقم.  



 

70 
 

ه إىل أعمهَل ايعيويهة  م  اِلعلو  أن اإلنسهن عند أن لرج م  ايته متوجها
ه-أو ايينية  ال اد وأن يكهاد يف هذه احليهة و لهك ِلهه جيهد أمهمهه مه   -أيضا
ايراسة أو العمهل أو غهري  لهك ممهه يعكهر مزاجهه ولههلف رأيهه  زمالءه يف

ويكدر عليه صفو حيهته، لك  إ ا هو عد إىل ابلي ، فإعه يأمل اأن يرتههح 
ا م  السكينة والطمأعينة واهلدوء وعد  االعزعج، ولك  هذا  وأن يأخذ قلدا

 حيتهج إىل معرفة أمور منهه:  
يف ماكن ااهتالء وامتحههن واختْههر  األمر األو : اعلم أعك يف هذه احليهة

يمحلك اهلل حى يرى ويعلم ويظهر حهلك وكيف أع  أمهه  ههذا االاهتالء، 
فأع  حبهجهة إىل أن تهوط  عفسهك ىلع اللهرب ِلهه جتهده أمهمهك مه  أعهواع 

ۡن } اِلزعجهت واِلنغلهت، فإن اهلل يقو : ََ ِ  َوَّل َحۡ  َوٱۡصِۡبۡ َوَما َصۡۡبَُك إِّلَّ بِ ٱّللَّ
ِمَّ ا َيۡمُك ُرونَ َعلَ  ٖ  م  وََجَعلَۡن ا }[، ويقهو : 1٢7]اِلحهل:  {ۡيِهۡم َوَّل تَُك ِِف َض ۡي

ا وَنۗۡ َوََكَن َربُّ َك بَِص ي  تَۡصِۡبُ
َ
[، ويقهو : ٢0]الفرقههن:  {َبۡعَضُكۡم ِِلَۡعض  فِۡعَنة  أ

ۡعُينَِنا  وََسب ِۡح ِِبَۡمِد َرب َِك }
َ
]الطهور:  {ِح َ  َتُق  مُ َوٱۡصِۡبۡ ِلُۡكِم َرب َِك فَإِنََّك بِۡ

[. فإ ا علم  أعك مْتىل اقريْك سهواء اكن أاهوك أو أخهوك أو زوجهك أو 48
ويك، ههن عليك لك يشء وسهر حهلك أعك تنظر إىل ايعيه، كمهه يقهه : إعههه 
جيفة م  أوهله إىل آخرهه ال تستحق تنهيدة واحهدة وال حرسهة وال غلْهة وال 

ه إ ا احتسْ  ا ا، خلوصا ألجر، لك  م  لهم يستشهعر  لهك وجهد عدامة أادا
ه.  عكس  لك تمهما
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األمر اثلهين: اعلم أن احليهة الزوجية ل  تللح إال الالحك واستقهمتك،  
ا فسهدت مه   فإ ا اكن الرجل صهحلاه تقياه ورعا صلح  حيهتهه وإ ا اكن فهسهدا

إين ألعيصه اهلل، فهأعرف  لهك يف »أوهله إىل آخرهه، قه  الفضيل ا  عيههض: 
 .  ()«هري وخهديمخلق مح

ه سيئاه ومعهملهة رديئهة يف أههل ايتهه، فهأقو  َل  فإ ا وجد رب ابلي  خلقا
فتش ع  عفسك، وراج  أخطهءك، واعظر إىل عيوبك، وأصلح مه اينهك وبهني 

  اهلل حى يللح اهلل مه اينك وبني عْهده.    
السيع  األمر اثلهلث: ممه يعني ىلع السعهد الزوجية وهو األمر األهم واألعم

وابلذ  يف حتقيق السعهدة الزوجية م  قْل الطرفني، وله  يكهون  لهك وله  
يتحقق ىلع الوجه اِلطلوب إال اهتْهع هدي اِليب صىل اهلل عليه وسلم، هديهه، 

فقهد اكن اِلهيب  -صىل اهلل عليه وسلم-وأخالقه، وشمهئله، وتواضعه م  أهله 
يب صهىل اهلل عليهه وسهلم صىل اهلل عليه وسلم خري زوج لزوجة، فقد قه  اِله 

 ِّ َزْرٍع«يف احلديث الطويل:  لعهئشة 
ُ
يِب َزْرٍع أِل

َ
 .   ()»ُكنُْ  لَِك َكأ

ه-وعنهه  »خريكم خهريكم ألهلهه أن اِليب صىل اهلل عليه وسلم قه :  -أيضا

 
(.8/109اء« )»حلية األولي 

(.2448(، ومسلم )5189رواه البخاري )
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 .()وأعه خريكم ألهيل«

أي: لعيههَل و وي رمحهه، وقيهل: ألزوجهه  »خريكم خهريكم ألهلهه«فقوَل: 
. ومه  اكن ههذا خلقهه فههو خهري ()ه، و لك ياللة ىلع حسه  اخللهقوأقهرب

اِلهس، فيسعهم حبلمه وأخالقه وعلمه، يلرب علهيهم، يتحمهل أ اههم، يعفهو 
ا، اهذا يكون مفتهح خري مغالق ُش، إ ا هو  عنهم، كوعه أااه مربياه عقالا كْريا

 أحس  اتلرصف وأحس  العرشة.
وصهفته عئشهة  كمهه إ ا دخل ايتهه وكن م  هدي اِليب 
  .اكن اِليب إ ا دخل ابلي  ال يدخل م  عرض ابلي  يتخون أهلهه

أي: اكن ال يدخل يف قلْه اع  الشكوك والظنون اليت سههرت ايلهو  بسهبْهه 
نشْ  اخلالفهت اني الزوجني وأغلْهه أوهه  وشكوك وظنون ال أسهس هله مه  

ر أعهه جمرد لعْهة مه  لعهب اللحة اليت ربمه لو حتقق منهه لوجد يف عههية األم
جيهرح الشيطهن ال حق فيهه، فقد اكن اِليب يتفقد اِلشهعر واألحهسهيس، فهال 

ا وال يسب وال يش : تم وال يرضب، قه  أنس اه  مهلهك اكالمه أحدا
»خدم  رسو  اهلل صىل اهلل عليه وسلم عرش سنني ، واهلل مه قه  يل أفاه قهط ، 

 .  () فعل  كذا؟«وال قه  يل ليشء لم فعل  كذا؟ وهال

»مه عب اِليب صىل اهلل عليه وسلم طعهمهه قه :  وع  أيب هريرة 
 

(. وصححه األلباحي.3895( والترم ي )4899رواه أبو داود )

(.4/736»تحفة األحوذي شرح سنن الترم ي« ) 

(.2309رواه مسلم )
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 . ()قط إن اشتههه أكله وإال تركه« 

ه يف ايته، فقد ُسئل  عئشهة: مهه  وكن اِليب صىل اهلل عليه وسلم متواضعا
اكن اِليب صىل اهلل عليه وسلم يلن  يف ايته؟ قهل : اكن يكون يف مهنة أهله 

 .  ()ين خدمة أهله ، فإ ا حرضت اللالة خرج إىل اللالة، تع

»اكن ليط ثوبه، وللف ععله، ويعمهل مهه يعمهل الرجهه  يف ويف رواية: 
 .()ايوتهم«

وُ  نَّ }هكذا اكن صىل اهلل عليه وسلم يعمل اقو  اهلل عهز وجهل:  وَََعَِشُ
 [.19]النسهء:  {بِٱلَۡمۡعُروِف 

م  اِلهس تهلهل وجههه وتبسهم  وإعك تلعجب م  اع  اِلهس إ ا جلس
وصرب عليه، لكه  إ ا  حبلمهواعبسط وحتْب إيلهم، وإ ا أحد  أسهء إيله وسعه 

دخل ايته كرش ع  أعيهاه وتغري وجهه واخرض واصفر، فإ ا وجد م  أحد مه  
أهل ايته غلطة أقهه  ايعيهه ولهم يقعهدهه، وأطْهق السهمهء ىلع األرض، وآ ى 

فجههء  «ال ترضبوا إمههء اهلل»فيه:  وأسهء، هذا اللنف قه  اِليب 

 
(.2064(، ومسلم )3563رواه البخاري )

(.676رواه البخاري )

( وصححه األلباحي.5677ابن حبان ) رواه
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النسهء ىلع أزواجه  فرخا   () نَ ئِرَ فقه :  عمر إىل رسو  اهلل 

نسهء كثري يشهكون أزواجهه   يف َضبه  فطهف اآ  رسو  اهلل 
لقد طهف اآ  ُممد نسهء كثري يشهكون أزواجهه  »: فقه  اِليب 

    .   ()«ليس أوئلك خبيهركم

كه  طيْهني اأخالقنهه وشهمهئلنه باهئنهه وأمههتنهه فأقو  هلهذا: إ ا لهم ع
وإخواعنه وأخواتنه وأانهئهه وبنهتنه وزوجهتنهه، فلمه  عكهون؟! وإ ا لهم تكه  
ايوتنه مْنية ىلع األلفة واِلودة واِلحْة، فأي  قو  اِليب صىل اهلل عليهه وسهلم: 
 »وم  صن  إيلكم معروفه فاكفئوه، فإن لم جتدوا مهه تكههفئوا اهه فههدعوا َل

 . ()حى تروا أعكم قد اكفأتموه«

فكم صن  أهل ايتك لك م  معهروف منهذ القهد ! فهأي  ماكفهأة  لهك 
اِلعروف منك، ولو حى اعد  رد اإلسهءة اهإلسهءة إ ا حلل ؟ فكريم األصهل 

 هو م  طها  شمهئله.
وم  احلكم اِلعروفة عند اِلهس: الرجل الكريم ال تطيب شمهئله إال إ ا 

 تواض .
ريم حيب الكرمهء، وم  كرمك ىلع أهلك وىلع اِلهس أن يكهون فههلل ك

 
.حََشْزَن عليهم َواْجتََرأْنَ  :أَيذئرن، 

.( عن إياس بن عبد هللا 2146رواه أبو داود ) 
( وغيرهم، عن عبد هللا بظظن 1/514(، والنسائي )1672أبو داود )(، و1171/  3رواه أحمد )

. وصححه األلباحي.عمر 
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لك الفضل عليهم يف أن تغفهر زالتههم وتتجههوز عه  مسهيئهم، وحتهْهم وال  
 تْغضهم، وتكرمهم وال تهينهم، وتتفههم معهم وال تعنفهم.

فهلسعهدة الزوجية حتتهج إىل تضحية وإىل تفهم وتعقل وإدراك، قه  اإلمهه  
 ستون سهنة، مهه اختلفه  معههه يف يشء، اكعه  إ ا »عش  م  زوجيتأمحد: 

 .غضْْ  سكُ ، وإ ا غضُْ  سكتْ «
فْهتلفههم حيلهل اخلهري والربكهة يف ابليه  واألزواج واألوالد، حهى وإن 
ا تتعهمهل حبكمهة وصهرب وحتمهل  ه، فكوعك عقالا الريا حلل منهه يشء خمهلفا

 حى تتاكمل احليهة، وتلفو وتسعد وتنعم.
 أ كر إخواين اهيعء اهإلصالح وإتمه  اِلعمة واخلهري، فهإن وقْل أن أعتيه

ايعء َل أثر عظيم يف إصالح احليهة الزوجيهة، ويف إصهالح ابليهوت، وحلهو  
الربكة واخلري، واهلدوء والسكينة، ايعء قْل الزواج وبعد الهزواج، واالسهتعهعة 

إِنَُّهۡم َشنُ  ا  }ال : عليه اهلعمل اللهلح، فإن اهلل يقو  ع  عبيه زكريه عليه الس
ا  َوََكنُ ا  نَلَا َخ ِشعِ َ  [. 90]األعبيههء:  {يَُس رُِع َن ِِف ٱۡۡلَۡيَ  ِت َويَۡدُع َنَنا رََغب ا َورََ ب 

فْهإلخالص واللدق م  اهلل تعمر ابليوت اهخلري والرب واإلحسههن، وهلهذا اكن 
ايت م  أجلك رجههء »أي اين، ألزيدن صلوسعيد ا  اِلسيب إ ا رأى اانه قه : 

ا}. ويتلو هِذه ابية ()أن أحفر فيك«  ِ بُ ُ َم ا َ   لِ
َ
[. 8٢]الكههف:  {َوََكَن أ

 
تفسيره«.رواه الثللبي في »
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 أي: رجهء أن حيفظك اهلل.

 قه  الشهعر:
 ا رأي  صالح اِلراء يللح أهله     ويُعديهم داء الفسهد إ ا افسدو

عَّ   والويُم يف ايعيه اقدر صالحههههه    وحُيفر اعد اِلوت يف األهل ظي 
ومه قلة الغالمني ايلتيمني اليت  كرهه اهلل يف سورة الكهف عنهه اْعيهد، 
حيث حفر اهلل هلمه كزنهمه اعد وفهة أايهمهه حهى كهربا، إال بسهْب صهالح 
أايهمه، فهبليوت إعمه تعمر اهخلري واإلصالح، اهستقهمة األاهوي  وعهد  شهمهتة 

ه أمه  أانهئهم، كأن يهني  الرجل زوجته أمهه  أانههئهم، أحدهمه اهبخر، خلوصا
أو تهينه زوجته أمه  أانهئهم، فهذا َل أثهره يف خهراب ابليهوت وههدمهه وعهد  
إصالحهه، فهِلريد للسعهدة والطهلب هله عليه أن يأيت األمور م  أاوااههه حهى 
يسعد وينعم حيهته وبعد ممهته، واهلل اِلستعهن، واهلهدي واِلوفق للك رشد وخهري 

 وسداد وصواب.



 :أسْهب السعهدة
 

 

 

77 

  

 إن م  عالمهت الشقهء ترك ُمهسْة اِلفس، واتْهع اهلوى.
فيحهسب العْد عفسه ىلع تقلريه يف حق اهلل ويف حقوق عْههد اهلل، فهإ ا 
رأى أعه قد فو ت واجْاه تداركه اهخلري واإلصالح واذلكهر واإلقْهه  عليهه، وإ ا 

داركه اهتلوبة واالستغفهر، قه  اِليب رأى أعه قد ارتكب شيئاه م  اِلخهلفهت ت 
 . ()»طوىب ِل  وجد يف صحيفته استغفهراا كثرياا«صىل اهلل عليه وسلم: 

 وطوىب: يه العهقْة احلسنة ِل  تهب وأعهب واستغفر.
وال يمكنه  لك إال اتذكر هه   الاات، فإن اِليب صهىل اهلل عليهه وسهلم 

مه  كره أحد يف ضيق م  العهيش إال »أكرثوا م   كر هه   الاات، فإعه يقو : 
. فم  أكهرث مه   كهر اِلهوت؛ قهل  ()وسعه عليه، وال يف سعة إال ضيقه عليه«

 حزعه وههن عليه أمره وصغرت ايعيه يف عينيه.
وكذلك أن حيهسب عفسه م  إخواعه، فإ ا رأى أعهه قهد تعهدى يف حقههم 

الشهيطهن،  أقْل إيلهم واعتذر وتأسف حى يذهب مه يف القلوب مه  حظهو  
 وإن رأى أعهم قد قرصوا يف حقه فليأخذ  لك اهحلكمة.

 
.( عن عبد هللا بن بسر 3818رواه ابن ماجه )

( 4258) ( وابظظن ماجظظه2307( والترمظظ ي )381/  1( والنسظظائي )1661/  2رواه أحمظظد )

.مالك  وغيرهم، عن أحس بن
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»إ ا الغك عه  أخيهك اليشهء تنكهره، فههتلمس َل قه  جعفر ا  ُممد: 

 .  ()أعرفه« ال عذراا  َل لعل عذراا واحدا إىل سْعني عذراا، فإن أصْتَه، وإال قل

 .»احتمل أخهك امه فيه«وقه  اع  احلكمهء: 
معلو ؛ فهللك ُمل اتلقلري واتلفريط واإلهمهه ،  امعىن أعه ال يوجد أحد

 لك  اهتلجهوز واتلغهيض حيلل اخلري الكثري اإ ن اهلل.

 . ()»تنهس مسهو  اإلخوان يد  لك ودهم«وقه  األصميع: قه  أعرايب: 

فهِلودة واِلحْة وسالمة القلهوب إعمهه تكهون اههِلذاثرة لإلخهوان وكرسه 
هه، فال جيعل الشخا عفسهه اأعهه  اك اِلفس وتلفيتهه م  خلجهتهه وكربيهئ 

ه يف ُعجهٍب  الكْري وال أحد يستطي  أن يلل إيله، فهذا ممه جيعل الشخا دائما
 وغرور، فيتسْب يف اغ  اِلهس َل وعد  ُمْته واحرامه.
سهعهدتهه وحتقهق وفهتلواض  خري مطلوب يف إصهالح اِلفهس وسهالمتهه 

 .اخلري هله دعيه وأخرى، حبمد اهلل رب العهِلني

 
(. 6/323أخرجه البيهقي في »ُشلَب اإليمان« )

.(13/504أخرجه البيهقي في »شلب اإليمان« )
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فهعلم رمحك اهلل أن السعهدة ُملهه القلب اذلي هو ُمل عظهر اهلل للعْهد، 
ا  ا وبهدره اه ويرس َل أسهْهاه، وإ ا عهوى ُشا ا أعطهه اهلل خريا  فإ ا عوى العْد خريا

ا وضيق عليه وعرس عليه أمره.  رزق ُشا

اأصهحهاهه قْهل أن ترضه  ترضه فأعمه  القلهوب إ ا اكعه  سهيئة فإعههه 
»إن : قهه  رسهو  اهلل  اهبخري ، فع  سهل ا  سهعد 

الرجل يلعمل اعمل أهل اجلنة، فيمه يْدو للنهس، وإعه م  أههل اِلههر. ويعمهل 
 . ()اجلنة«اعمل أهل اِلهر، فيمه يْدو للنهس، وهو م  أهل 

إشههرة إىل أن اههط  األمهر  »يف قوَل: »فيمه يْهدو للنههس«قه  اا  رجب: 
يكون خبالف  لك، وإن خهتمة السوء تكون بسْب دسيسة اهطنة للعْهد ال 
يطل  عليهه اِلهس، إمه م  جهة عمل سيئ وَنو  لك، فتلك اخللهلة اخلفيهة 

ل أههل اِلههر ويف توجب سوء اخلهتمة عند اِلوت، وكذلك قد يعمل الرجل عمه 
اهطنه خللة خفية م  خله  اخلري، فتغلب عليه تلك اخلللة يف آخر عمره، 

 
(.112( ومسلم )4207رواه البخاري )



 

80 
 .  ()فتوجب َل حس  اخلهتمة«

»أال وإن يف اجلسهد مضهغة إ ا صهلح  وقه  اِليب صىل اهلل عليه وسلم: 
 . ()صلح اجلسد لكه ، وإ ا فسدت فسد اجلسد لكه ، أال ويه القلب«

رة إىل: أن صهالح حهركت العْهد جبوارحهه، »فيهه إشههقه  ااه  رجهب: 
واجتنهاه للمحرمهت واتقهئه للشْههت حبسب صهالح حركهة قلْهه. فهإن اكن 
ه، ليس فيه إال ُمْة اهلل وُمْة مهه حيْهه اهلل، وخشهية اهلل وخشهية  قلْه سليما
الوقوع فيمه يكرهه، صلح  حركت اجلوارح لكهه، ونشأ ع   لهك اجتنههب 

الشهْههت حهذرا مه  الوقهوع يف اِلحرمههت. وإن اكن اِلحرمهت لكهه، وتهو  
القلب فهسدا، قد استوىل عليه اتْهع هواه، وطلهب مهه حيْهه، ولهو كرههه اهلل، 
فسدت حركت اجلوارح لكهه، واعْعث  إىل لك اِلعهها واِلشهتْههت حبسهب 

 . ()اتْهع هوى القلب«

ال يْلغين أحد م  أصهحهيب »يقو  ألصحهاه:  وكن اِليب 
 .()«د شيئاه؛ فإين أحب أن أخرج إيلكم وأعه سليم اللدرع  أح

فهِلسلم مطهلب أن جيعل قلْه وعءا للخري ومهأوى َل، مليئاهه حبهب اخلهري 

 
( تحقيق الفحل.180»جامع الللوم والحكم« )ص/ 

(.1599( ومسلم )52رواه البخاري )

(.2/53»تفسير ابن رجب« ) 

 (، عن عبد هللا بن مسلود.4860أخرجه أبو داود )

س بالمشهور.في إسناده الوليد بن أبي هشام قال أبو حاتم الرا ي لي
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للنهس، مهمه اكن ال أن جيعله مليئاه اهألحقهد واألضغهن واحلسد وابلغضهء اليت  
 تذدي إىل اتلنهفر واتلداار.
لهلفين فإعه وإن تعهدى حهدود اهلل وأعه يف سعة صدر ِل  »قه  اا  تيمية: 

يف اتكفري أو تفسيق أو افراء أو علْية جههليهة. فأعهه ال أتعهدى حهدود اهلل 
فيه. ال أضْط مه أقوَل وأفعله وأزعه امزيان العهد  وأجعلهه مذتمهه اهلكتههب 

 .()«ه فيمه اختلفوا فيهاذلي أعزَل اهلل وجعله هدى للنهس حهكما 

ه-وقه   م  أحد بسْب كذاه   أو ظلمهه  يل  نترصأن يُ  فال أحب  »: -أيضا
وعدواعه فإين قد أحلل  لك مسلم. وأعه أحب اخلري للك اِلسلمني وأريهد لهلك 

 . ()«مذم  م  اخلري مه أحْه ِلفيس

ا مشهد السالمة وبرد القلب وهذا مشههد ُشيهف جهدا » اا  القيم:وقه  
ه عهَل م  األ ى، وطلهب يشتغل قلْه ورسه ام أالِل  عرفه، و اق حالوته. وهو 

الوصو  إىل درك ثأره، وشفهء عفسه. ال يفرغ قلْه م   لك. ويرى أن سهالمته 
وأطيب. وأعهون ىلع ملههحله. فهإن القلهب إ ا  وبرده وخلوه منه أعف  َل. وأذلَّ 

 . ()«اشتغل بيشء فهته مه هو أهم عنده، وخري َل منه. فيكون اذلك مغْوعه

 
(.3/245»مجموع الفتاوح« ) 

(.28/55المفدر السابق )

(.2/304»مدارج السالكين« ) 
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رد ايلقني فليتجههل ويلتغهفل مه جيري َل ممه افإ ا أحب اِلسلم أن يعيش 

يكرهه، ويلجعل األمر طْيعياه وعدياه كأن لم يك  ولم حيلل، ويلغلق اههب 
رب األمهر ويعظمهه يف عفسهه، وليشهغل عقلهه  اتلفكري م  أو  األمر وأال يُكَّ
وفكره اهستمهع األُشطة اِلهفعة وسمهع اِلواعر القيمهة واِلطهلعهة يف كتهب 

والقلا اليت فيهه العظة والعربة؛ ألن مه  لهم يشهغل عفسهه اههحلق  اتلفسري
م  ابخهري  يلكهون َل شغلته اهبلهطل وال اد، ويلأخذ اِلسلم اهلعفو واللفح 

الفضل عليهم؛ ألعه إن تعهمل اهذا صههر  لهك الشهخا اذلي قهاهل إسههءته 
، اهإلحسهن حيتقر عفسه أمهمه وصهر الشخا اذلي عفه كْرياا يف عني خلهمه
ال ويف أعني اِلهس، ال وتلري َل اِلاكعة عنهد رب العههِلني اهأن يعهملهه يهو  
ا القيهمة امه عمل اه خلقه، فههلل أكر  م  عْههده إ ا ههم عفهوا زادههم عفهوا 
ا ورمحة وإحسهعاه خبالف م  تعهمل اهالعتقه  فإعهه يظهل مشهعوالا  ه وبرا وإكراما

  لك اذلي يسهىع اهإلفسههد خبلمه ومى سينتقم، فهحذر أن تطي  الشيطهن يف
فإعه يف احلقيقة ليس أع  وليس صهحْك م  يندف  إىل الرش، إعمهه الشهيطهن 
اذلي يدف  الكا منكمه فأط  الرمح  اذلي أمرك اهللرب وال تط  الشهيطهن اذلي 

 يدفعك إىل الرش.
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»م  سعهدة اِلرء: اجلهر اللههلح، واِلركهب : اهلل  قه  رسو 
 .   ()اهلينء، واِلسك  الواس «

فإ ا رزق العْد الزوجة اللهحلة اليت تعينه ىلع اخلري وحتثه عليه، وترغْهه 
ا، فليحمهد اهلل، فهإن رسهو  اهلل صهىل اهلل  فيه، فهعلم أن اهلل قد أراد اه خهريا

صهحلة، فقد أععه ىلع شطر دينهه، فليتهق  »م  رزقه اهلل امرأةعليه وسلم قه : 
 . ()اهلل يف الشطر اثلهين«

وكذلك ابلي  الواس  واِلركب اهلنئ م  سعهدة اِلرء يف ايعيهه، حبيهث إ ا 
فهراغا ألمهر ابخهرة، وكهم هنهلهك مه  توس  اهلل ىلع عْهده يف ايعيهه صههر م

عه وجشعه اِلحرومني م  هذه السعهدة مم  وس  اهلل عليهم، ولك  بسْب طم
وشدته صهر يعيش حيهة ابلذسهء؛ ألعه لهم يوسه  ىلع عفسهه وىلع أهلهه، وههذا 

؛ فإن اهلل حيب أن يرى أثر ععمته ىلع عْده  . ()مذمو  ُشعا

 
( 149/  1»مسظظظنده« ) ( وعبظظظد بظظظن حميظظظد فظظظي3244/  6(، )3243/  6أخرجظظظه أحمظظظد )

( عن 166/  4( والحا م في صمستدر هص )208(، )/207/  7والطحاوي في صشرح مشكل اآلثارص )

حافع بن عبد الحارث.

(، عظظن أحظظس 294/  1( والطبراحي في صاألوسظظطص )161/  2أخرجه الحا م في صمستدر هص )

.بن مالك 
( وابن ماجه 2819( والترم ي )513/  1ي )( والنسائ1408/  3أخرجه أحمد في صمسندهص )
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، ويريهد لعْههده أن ()، وكهريم حيهب الكرمههء()واهلل مجيل حيب اجلمه 

ه، مه  لهم يكوعوا سعداء، وجعل ذللك أسْهااه، فم  عمل اأسْهب السعهدة عههل
 يعمل اأسْهاهه ُحر  منهه.

وقد  كر اع  الكتهب قلة جيدة حيث قهه : إن رجهالا اكن غنياهه ثرياهه 
ه أراد السفر م  ادلته إىل ادة أخرى، فأدركهه اِلْيه   ولكنه اكن ليالا شحيحا
ه فأكرمهه ووسه   يف الطريق فهستضهفه رجل  غين ثري، ولكنه اكن جواداا كريما

م  حديثه معه سأَل ع  سْب حتليله ىلع هذا اِله  والرثاء،  عليه، فلمه اعتىه
عنهه ثم واصل معهه احلهديث إىل  وج  امرأة مهت عنهه زوجهه فورثتهفقه : تز

أن قه : وال زل  أسم  ارجل يف ادلة اهين فهالن اعتظهر مهى يمهوت ألتهزوج 
 امرأته حى أرثهه وأرث اِله  اذلي تركه م  عليْهه، فلههدف أعهه ههو الرجهل
اِلعين، ولكنه لم لربه فقرر الرجل يف عفسه اعد سمهعه حديث هذا الرجل ىلع 
أن ال يواصل يف سفره وإعمه يعود إىل ايته فلمه جهء اللْهح رجه  إىل ايتهه ثهم 
أخرج اِله  م  خزاعته ووزعه ىلع أهل ايته وأكرمهم وزادهم وقهه  اإصهالح 

األهل م  صنيعه هذا وكيف ايته وإعهرته وتلدق اهِله  يمنة ويرسة فهستغرب 

 
عن أبيه عن جده. من حديث عمرو بن شليب(.135/  4( والحا م في صمستدر هص )3605)

.( عن ابن مسلود 91رواه مسلم )
، وعبظظظد الظظظرا   فظظظي ( عظظظن سظظظلد بظظظن أبظظظي وقظظظاص 3042أخرجظظظه الترمظظظ ي )

يظظز الخزاعظظي (، والبيهقظظي فظظي »السظظنن الكبظظر20227»مفنفه«) ، ح« عظظن طلحظظة بظظن  ر 
فظظي »السظظنن ( والبيهقظظي 1/48(، ورواه الحظظا م )48/  1(، )48/  1والحظظا م فظظي »مسظظتدر ه« )

( عظظن سظظهل 210/  3( وفظظي »األوسظظط« )6/181( والطبراحي في »الكبير« )191/  10الكبرح« )

.بن سلد 
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حتو  وتغري اهذا الشلك الرسي  فأخربهم اقلته م  الرجل اذلي اهت عنده، ثم  
ا م  أهيل ومهيل وأصلح اهِله  دعيهي وآخريت خري  م  أن قه : ألن أعيش سعيدا

فهِله  اذلي يركه الرجهل  ،ره وإثمه ىلع اكهيلزوأتركه يعْث اه غريي ويكون 
ركه لورثة صهحلني سعد اه غريه وإن تركه ألعههس غهري فحر  م  سعهدته فإن ت 

 .صهحلني اكن وبهالا عليه ويلحقه أثمه ووزره إىل قربه 
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إن للحسهنة: ضهيهء يف الوجهه وعهوراا يف »قهه :  ع  اا  عْهس 
وإن للسهيئة: القلب، وسعة يف الرزق، وقوة يف ابلدن، وُمْهة يف قلهوب اخللهق، 

ه يف الهرزق، وبغضهة يف  سواداا يف الوجه، وظلمة يف القرب، ووهناه يف ابلدن، وعقلا
 .()«قلوب اخللق

لو لم يك  يف ترك اذلعوب واِلعهها إال إقهمهة اِلهروءة »اا  القيم: وقه  
وصون العرض وحفر اجلهه وصيهعة اِله  اذلي جعله اهلل قوامهه ِللههلح ايعيهه 

اخللق وجوار القو  اينهم وصالح اِلعهش وراحهة ابلهدن وقهوة وابخرة وُمْة 
القلب وطيب اِلفس وععهيم القلهب وانرشهاح اللهدر واألمه  مه  خمههوف 
الفسهق والفجهر وقلة اهلم والغم واحلزن وعز اِلفس ع  احتمه  اذل  وصهون 
عور القلب أن تطفئه ظلمة اِلعلية وحلو  اِلخرج َل ممه ضههق ىلع الفسههق 

وتيرس الرزق عليه م  حيث ال حيتسب وتيسري مه عرسه ىلع أربههب والفجهر 
الفسوق واِلعها وتسهيل الطهعت عليه وتيسهري العلهم واثلنههء احلسه  يف 
اِلهس وكرثة ايعء َل واحلالوة اليت يكتسْهه وجهه اِلههاهة الهيت تلهىق َل يف 
إ ا قلوب اِلهس واعتلهرهم ومحيهتهم َل إ ا أو ي وظلهم و اههم عه  عرضهه 
اغتهاه مغتهب ورسعة إجهاة دعئه وزوا  الوحشة اليت اينهه وبهني اهلل وقهرب 
اِلالئكة منه وبعد شيهطني اإلنس واجل  منهه وتنههفس اِلههس ىلع خدمتهه 
وقضهء حواجئه وخطْتهم ِلودته وصحْته وعد  خوفه م  اِلوت اهل يفهرح اهه 

 
(.135»الداء والدواء« )ص/ 
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ْه وكرب ابخرة عنهده لقدومه ىلع ربه ولقهئه َل وملريه إيله وصغر ايعيه يف قل 
وحرصه ىلع اِللك الكْري والفوز العظهيم فيههه و وق حهالوة الطهعهة ووجهد 

ة اِلعهها فهإن عهرههه حته  الرمههد زله  ْمغ م  فهحذر ()«حالوة اإليمهن
عليهك  زقدمك اهه وحهدد اتلوبهة مه  لك معلهية وال تذخرههه حهى ال يفهو

 . م  اهلهلكني عيه اا اههلل الشيطهن يف اللحظة األخرية فيختم لك بسوء فتكون

 :   ()وقه  اا  اِلعزت

وقه  عليه اللالة وسال  )اِلظر سهم م  سهه  إاليس فمه  تركههه مه  
 .خمهفيت أادتلهه إيمهعها جيد حالوته يف قلْه(

فعند أن ترك اِلعها م  أجل اهلل، يعوضك اهلل ااة الطهعة، وحالوتههه 
ل وههذا مه  اديله ع  ذلة اِلعها جتد  لك يف قلْك حى تلىق اهلل عهزو جه 

العون م  اهلل أن حُيْب إيلهك الطهعهة وجيعلهك تسهتا اههه ويُكهره إيلهك 
 اِلعلية وجيعلك تستقْحهه وتنفر منهه.

 
(.615-155»الفوائد« )ص/ 

(.29»ديوان ابن الملتز« )ص/ 
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اعلم أيخ الكريم وفقين اهلل وإيههك لهلك خهري أن سهنة اهلل جهريهة ىلع 
خلري والرش، وبمهه يكرههون اخللق أمجعني، يف أن يبتليهم اهلرساء والرضاء وبه

وبمه حيْون، لك حبسْه، وحبسب اِلللحة اليت اقتض  حكمهة اهلل أن يبتليهه 
 اهه.

فمنهم م  يبتليه اهِلعم و لك ِلهه سهْق يف علهم اهلل وحكمتهه، اأعهه ال 
يُللح إيمهعه وحهَل إال اذلك، ومنهم م  يبتليه اهِلقم و لهك ِلهه اكن يف علهم 

نٍَس إيمهعه إال  لك، جهء يف صحيح اجلهم  م  حديث اهلل اأن ال يُللح قلْه و
َ
أ

َيْقيِضه لِلُْمهْذِمِ   َعِجُْْ  لِلُْمهْذِمِ ، إِنَّ اهلَل ال»: قَهَ : قَهَ  رَُسوُ  اهلِل  
ا ََلُ  قََضهءا إِال  .()«اَكَن َخرْيا

ا َل، فهخلري لك اخلهري للعْهد فيمهه  فههلل ال يعط  لعْده يشء إال اكن خريا
، فإعه أخرب اه وأعلم وأرحم اه م  أمه اليت ويته، فمه للعْهد  ربه اختهره َل

إال أن ير  حبكم اهلل ويفوض األمر إيله، ويكتيف اكفهيهة ربهه وخهلقهه 
 ومواله.

ولك  العْد لضعفه وعجزه ال يدري مه وراء الغيهب، فههو ال يهرى إال 
 اخلوايف فعلمهه عند ريب.أمه ظواهر األمور 

 يف اِلكروه.   اكم م  الية أصْح  عطية، فهخلري  فكم م  ُمنة وكم
 

.(2728/  5، )(2564/  5)رواه أحمد 
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فههلل قد يبتيل الشخا اهِلرض، ليك يعرف العْد مهدى حهجتهه وفقهره،  
إىل اهلل سْحهعه وتعهىل، فكم  شخا مه عرف اهلل إال عنهد مرضهه ولهو اهيق 

اِلهوت،  حى يدركههادون ااتالء اهِلرض فربمه ايق يف غيه وإعراضه ع  ربه، 
ا يف اَنرافه، وإعراضه ع  دي  اهلل وُشعه فيكون مهآَل إىل هو ال يزا  مست مرا

 اِلهر عيه اا اههلل م  سوء اخلهتمة.

 يي ميىي خي حي  جي   } قهه  اهلل:  فههلل رحيم اعْهده
 { ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ

 يقاك ىق يف ىف يث ىث   }   ٹ ٹ ولطيف اعْهده  1٥6األعراف: 

زن  اههم لم يقهدر هلهم اِلقههدير ولهم يُه  19الشورى:  { يك  ىك مك لك
اِلواز  إال م  أجل ملهحلهم ايينية وايعيويهة، ولكه  اِلههس ال يعلمهون 

 ين منىن خن حن جن  يم ىم مم  }      ٹ ٹ  وهلهذا  لك
ابلقرة:  { ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي  حيخي جي يه ىه مه جه
٢16 

الشخا ينظر إىل مليْة غريه األشد االء حى تههون عليهه فينْيغ ىلع 
 مليبته.
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مه     ()ذلي رواه اإلمه  مسهلم وأسوق لكم هذا احلديث العظيم ا

 ِّ حديث 
ُ
نَّ رَُسوَ  اهلِل َصهىل اهلل َعلَيهه وَسهلَم َدَخهَل ىلَعَ أ

َ
َجهاُِر ْبُ  َعِْد اهلِل، أ

 َّ 
ُ
ْو يَههه أ
َ
هههئِِب، أ  َّ السَّ

ُ
 ِّ الُمَسههيَِّب َويِهَ تَُزفْههزُِف، َفَقهههَ : َمهلَههِك يَههه أ

ُ
ْو أ
َ
ههئِِب أ السَّ

؟ قَهلَِ : احلُ َّ اَل اَهرَِك اهلُل ِفيَهه، َفَقهَ : اَل تَُسيبِّ احلُه َّ فَإِنََّههه الُمَسيَِّب تَُزفِْزفِنيَ 
   ْذِهُب الِكرُي َخََْث احلَِديدِ تُْذِهُب َخَطهيَه ااِْ  آَدَ  َكَمه يُ 

وأي يشء أعف  للعْد م  مغفرة اذلعوب ومه  تكفهري السهيئهت وُمهو 
مه  أمحهد بسهنٍد صهحيح أن اِلهيب ورف  ايرجهت، ال جهء عند اإل تاخلطيئه
»حه  يهو  ع  أيب هريرة، ع  اِليب صهىل اهلل عليهه وسهلم قهه :  قه :

كفهرة سنة، وحه  يهومني كفههرة سهنتني، وحه  ثالثهة أيهه  كفههرة ثهالث 
 . يعين م  صغهئر اذلعوب. ()سنني«

مه حيلل م  اِلهذمنني يف أعههم إ ا أغهدق علهيهم اههِلعم قرصهوا يف فلَّ 
ة واشتغلوا ع  الطهعة ونسوا شكر اِلنعم، اقتىضه ههذا أن يبتلهيهم اهلل العْهد

اهلرضاء وبمه يكرهون، م  أجل أن تتحقق فيهم عْودية اهلل، ومه  أجهل أن 
هه  يكوعوا صهحلني للعْهدة وقهئمني اهه، ومذدينهه ىلع وجهههه، ومه  أجهل أيضا

امرض احله   زيهدة احلسنهت وتكفري السيئهت، فكمه علمتم أن فوائد ابلالء
ه فيهه منهف  للعْد يف ايينهه عظيمهة قهه   فقط، مغفرة لاعوب فهو كذلك أيضا

 
.(2575برقم )

(، وهو موضوع مسلسل بالك ابين، وجاء 1315« )فوائده» ه تمام الرا ي في أخرج

(. وإسظناده 62) «مسظند الشظهاب»ا عنظد القضظاعي فظي مرفوعًظ   عن ابن مسظلود

.اضلي. جد  
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»إعه ينت  بسبْهه عالج أمراض أخر مهال تزو  تلك األمراض إال اعد األطْهء:  
سنة اعد عالجهه، و لك يف أعههه تهدخل يف لك األعضههء فتحركههه وتنشهطهه، 

 .هه م  العالج واألدوية«وتذهب اجلمود اذلي فيهه مهلم يك  يف غري
ه: يبتيل اهلل العْد اهبلالء ليك يعهرف العْهد مقهدار معهفهتهه  وكذلك أيضا
وصحته، فيحمد اهلل ىلع  لك؛ ألن العْد إ ا ترىب يف العهفية، فإعه ال يعرف مهه 
يقهسيه اِلْتىل؛ ألن م   اق ألم اِلرض عرف اعد  لك قيمهة اللهحة، وعهرف 

 عفيته، فيحمد اهلل. نسْة مرضه إىل نسْة صحته و
وقد اكن السلف يدركون  لك، فهذا الفضهيل اه  عيههض ِلهه مرضه  
اانته، فمرض َكَفهه، فقه  هله: كيف حهلك؟ فقهل : خبري واحلمد اهلل، له  اكن 
ا، ااتىل َكيِف وعفهين يف ادين، فله احلمد.  اهلل ااتىل مين قليالا فلقد عفهين كثريا

 الهحْه اخلري   إرادة اهلل فهالاتالء وال اد عالمة ىلع

َسهِعيَد ْبهَ  يََسههٍر  قهه : أن اِليب  جهء م  حديث أيب هريرة 
اَه ُهَريَْرَة َيُقوُ : قَهَ  رَُسوُ  اهلِل صىل اهلل عليه وسهلم: 

َ
»َمهْ  يُهرِِد َيُقوُ : َسِمْعُ  أ

 أي يبتليه. . ()اهلُل اِِه َخرْياا يُِلْب ِمنُْه«

ا لم يبتليه. مفهو  احلديث أم  م   لم يرد اهلل اه خريا

 
(.5645لبخاري )رواه ا
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فكم م  إنسهن مه عرف اهلل ومه عرف قراءة القهرآن، اهل ومهه عهرف 
قدر عفسه، إال إ ا ااتاله اهلل اهِلرض أو اهلسج  أو اهلفقر أو افقهد اِلهه ، أو... 

 إىل غري  لك م  أعواع ابلالء.
 وهلذا اعظروا إىل هذا احلديث مه أعظمه ِل  فقهه:

أعهه  اإلمه  أمحد بسنٍد حس  م  حديث أيب هريهرة  جهء يف مسند
فقهه  ىلع أعرايب فأعجْه صحته وجدله، فدعه اِلهيب قه  مرَّ اِليب 

ْعَرايِبل ىلَعَ رَُسوِ  اهلِل َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، َفَقهَ  َل: 
َ
يِب ُهَريَْرَة، قَهَ : َدَخَل أ

َ
َعْ  أ

 ُّ  َعلَيِْه وََسلََّم: ََلُ رَُسوُ  اهلِل َصىلَّ اهللُ 
ُ
َخَذتَْك أ

َ
ٍ ؟  »أ  ُّ ِمهدْلَ

ُ
؟ " قَهَ : َوَمهه أ ٍ  َقطُّ ِمدْلَ

، قَههَ : " َفَههْل  دْلِ َواللَّْحِم "، قَهَ : َمه وََجْدُت َههَذا َقهطُّ قَهَ : " َحرل يَُكوُن انَْيَ اجْلِ
َداُع؟ قَهَ : "  ؟ " قَهَ : َوَمه اللُّ َداُع َقطُّ َخَذَك اللُّ

َ
نَْسههِن يِف أ  ترَْضُِب ىلَعَ اإْلِ

ُعُروق 
ْن يَ 
َ
َحهبَّ أ

َ
، قَهَ : " َمْ  أ ه َوىلَّ ، قَهَ : فَلَمَّ ِسِه "، قَهَ : َمه وََجْدُت َهَذا َقطُّ

ْ
نُْظهَر إِىَل َرأ

ْهِل اِلَّهِر فَلْيَنُْظْر إِىَل َهَذا
َ
. ()«رَُجٍل ِمْ  أ

قلهب، اعكهس يعين أن الاكفر قد يكون صحيح ابلدن لكنه مهري  ال
اِلذم  فإعه قد يكون مري  يف ادعه، لكنه معهه  صهحيح القلهب، صهحيح 
اِلعتقد اسالمه وإيمهعه، فكىف اهه ععمهة أن يبْه  الشهخا ىلع دينهه وأن ال 
يكون حزيناه ىلع يشء م  ايعيه، وأن ال يشكوا مليْة عزل  اه إىل أحد غري 

لُكفهر، فإعه متهع زائل، ثهم إىل اهلل خهلقه ومواله، وأن ال يغر بيشء ممه عليه ا

 
( 432/  11وأبو يللى فظظي صمسظظندهص )، (1847/  2(، )1763/  2في صمسندهص ) أحمد رواه 

.(323/  14ار في صمسندهص )والبز
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جنة أو إىل عهٍر، فلهحب ابلالء يف ابخرة، ِلهَّ يرى مه  ا أعد اهلل َل م  اجلهزاء  
جزاء صربه واحتسهاه، يتمىن أن لو اكن جسمه يف ايعيه يقرض اهِلقهري ، ِلهه 

 هب مب  } يرى مه يذهب أهل ابلالء م  األجور واحلسهنهت قهه  اهلل تعههىل:

 10الزمر:  {  مس هث مث هت مت

ىف أعمه  أهلهه اههِلزيان مه  صهالة وصهيه  وصهدقة فهلعْهدات لكهه يوَّ 
وح ، إال أهل ابلالء فإعهم تلب هلم األجور صْاه اال عدد وال حسهب، فهر  
ملُهَك يف اهلل كْهري، 

َ
اهذا وال تتسهخط وال جتهزع، وال تيهأس، وإعمهه يكه  أ

تههون عليهك حهى  واسه ، وطمُعك فيمه عند اهلل عظيم، وتعلقك اههلل كْري
 ملهئب ايينه وخُتفف عليك أمحههله وأعْهئهه وأثقههله.
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ععم أن يكون الشخا متفهئالا اهخلري غري مْهٍ  امه جيري عليه يف ههذه 
احليهة م  ابلاليه واِلح  وم  اِللهئب واِلكْهت وغريهه؛ ألن هذه يه طْيعهة 

 والاد. احليهة
 وهلذا قه  الشهعر:  

ويشهغل فكهره اتتْه  أخْههر ابخهري ،  فال يظل وال يْىق يشهغل عفسهه
واخلوف م  اِلستقْل، فالن طل  وفالن عز ، وفالن  هب وفالن أىت، وفهالن 
ا؛ ألن  فهز وفالن خرس، وفالن حلل َل وفالن مه حلل َل، ال ينْيغ هذا أاهدا
هذا ممه يْعث يف اِلفس القلق واالضطراب اِلفيس واتلوتر اذلي يرض الهحة 

 الشخا.
»م  تتْ  ابخري  أضهع علف راحتهه، ومه  تهذكر كمهء: وهلذا قه  احل

كني يل. ولك  دع األمر هلل والغيب هلل واِلهيض اِلرير أضهع مستقْل حيهته«
 كمه قه  الشهعر:   حهلك

 وقه  آخر:
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ا أن يرهق الشخا عفسه فيمه ال يعود عليه اهِلف . فال دايع  أادا
ععم قد تتذكر م  مهضيك مه ينفعك يف دعيهك وأخراك كأن تتهذكر أعهك 
هه فشهفهك اهلل، فهزتداد  ه فأعطههك اهلل، ومريضا ا فأغنهك اهلل، ومعدما كن  فقريا

ا َل واعرا  ا هلل وشكرا  فاه ِله أععم عليك اه.اذلك محدا
ومهه ا مهه ا أعبيهئك ورسلك وتتتْ  أخْهر األمم السهاقة وقد تتها  أخْهر 

جرى هلم وإىل أي  صهر حههلم، فإن هذا أعف  لك يف أن يزداد إيمهعهك ويلهلح 
 حهلك وتقوى صلتك اربك ويعظم رجهؤك فيه اإ ن اهلل عز وجل.

وينعم حبيهته ويستمت   هذا هو اِلطلوب أن يكون عليه العْد حى يسعد
 اهه ويللح َل احله  ويستقيم َل اِلآ .

واعلم أعك مسهفر إىل اهلل تعهىل وإعمه أع  يف هذه احليههة ايعيهه كضهيف 
، والضيف الاد أن يرحتل والعهريهة ومه يف يدك م  متهع ايعيه إعمه هو كعهرية

عهب احليههة الاد أن تهُرد إىل أهلههه، وأن مكوثهك وبلثهك يف ايعيهه قليهل جبه
اهك أن تكهون همتهك وحيهة ابلعث والنشور فجدير اهك وحهريل  الربزخية 
تلنهه  كرامهة اهلل يف ابخهرة أال ويه الفهوز مهدا  أعهك سههئر إىل اهلل ابخرة 
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 والظفر اهجلنة، فلتك  همتك  لك وكمه يقه :
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إن اختيهر اللحْة اللهحلة واعتقههء الرفقهة الطيْهة مه  أعظهم األمهور 
  الرشه، اِلسهعدة ىلع اقهء الشخا يف اخلري وىلع صالح قلْة وسالمة دينه م

ال تلهحب إال مذمناهه، وال يأكهل »اذلك فقه :  وقد أمر اِليب 
 .()«طعهمك إال تيق

اِلرء اِلهذم  وثْهتهه ىلع  ىلع سالمة فهذا م  حرص اِليب 
هه يف  دينه وجْه للتدي  وأهله، ألن صهديق السهوء ربمهه يكهون سهبْاه عظيما

دى وعه  طريهق اِلذم  ويف إضالَل ويف إاعهده وصده ع  طريهق اهله  اَنراف
احلق، ال ربمه يف سوء خهتمته كمه ههو احلهه  مه  أيب طهلهب عهمِّ رسهو  اهلل 

  عنههدمه سهههير أاههه جهههل، فلمههه جهههءه اِلههوت وأراد اِلههيب
  أن يلقنه الشههدة لعله ينجو اهه، وأاهه جههل اكن عنهد رأسهه

يقو  َل: أترغب ع  ملة عْد اِلطلب؟ أي: أترك دي  آاهئك وأجهدادك. حهى 
 اهلشههدة عيه اا اههلل. وهو لم ينطق مهت

فأصحهب اِلودة واِلحْة اذلي  اكعوا يف ايعيه ىلع غري مرضهة اهلل مهه أرسع 

 
، عن أبي سليد الخدري (2371/  5( وأحمد )2395( والترم ي )4832أبو داود في )رواه 

.
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معجلهة مه تنقلب تلك اِلودة واِلحْة إىل عداوة وإىل كره وبغ  إن لم تكه  

ا  لهك:   ٱ}يف ايعيه، فيه يف ابخرة والاد، وهلذا قه  اهلل مذكرا
َ
 ئِ ذ  مَ يَ ۡ  ءُ ِخ  َّ  ۡل

ۡ ٱ إِّلَّ  َعُدو   ض  ِِلَعۡ  ُضُهمۡ َبعۡ  فيهو  القيهمهة الكا يقهو    .[67: الزخهرف] {ُمعَّقِ  َ ل
ۡ ٱ دَ ُبعۡ   َن َك َوبَيۡ  ِن َبيۡ   َت لَيۡ  َي   قَ اَ   َءنَ اَجا   إَِذا َحّتَّ  }لآلخر:   َس فَبِ  ۡ  َقۡ ِ َمُۡشِ  ل

عيهه أضهللتين يف اي أي: فْئس القري  أع  كن  يلَّ   .[38: الزخرف] {َقرِينُ لۡ ٱ
ع  اهلدى اعد إ  جهءين وصددتين ع  احلهق اعهد إ ا جههءين حهى هلكه  

 فْئس القري  أع  يل ايلو .
ه أاعد مه اني اِلرشهق واِلغهرب حْق اينه وبني صه! يتمىن أن لو فُرِّ اعظروا 

 لهك الضهحك واللعهب واِلهزاح؟ االجتمهع؟ أي  أي  تلك اللحْة أي   لك 
ۡ ٱ إِّلَّ }ه استثىن اهلل فقه :  هب سدىا ولم يْىق إال م ، [67: الزخهرف] {ُمعَّقِ  َ ل

اِلتخهلون يو  القيهمة ىلع معها اهلل يف ايعيه، اعضهم بلع  »قه  اا  جرير: 
وبنحهو  ،عدو، يتربأ اعضهم م  اع ، إال اذلي  اكعوا ختهلوا فيهه ىلع تقوى اهلل

 .()«اذلي قلنه يف  لك قه  أهل اتلأويل

 .  علحك فقد أحْك، وم  داهنك فقد غشك«»موهلذا قيل: 
ُمدود ثم يعقْه احلرسة واِلدامة ومرح موقوت ثهم يتْعهه اخلهزي  حاعظروا فر

 كهرا يف سهورة  ااناله  هذا الفرح واِلرح ومه قلهة الهرجالنواِلالمة فْئس 
قۡ }اللهههفهت عنههه اْعيههد حيههث قههه  اهلل عنهمههه: 

َ
 ض  َبعۡ    ََعَ   ُض  ُهمۡ َبعۡ  َب  َل فَۡ

 
(.20/639»جامع البيان« ) 
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إل َٰٓق   ََٰٰٓٓق  ل َٰٓ 50لُ نَ ءَ يَتََسا    إنََٰٰٓۡٓئ مَٰٓۡم  ََٰٰٓٓه  ن ََٰٰٓٓإإن إ َََٰٰٓٓك  ق  ل َٰٓ ٥١َٰٓق رإين ََٰٰٓٓلإ ءإنَّ  ََٰٰٓٓي 
 
َٰۡٓٱَٰٓل مإن ََٰٰٓٓأ قإي َٰٓل إ  ٥٢م ص   

ءإذ ا
 
نَّ َٰٓن  مإتََٰٰٓۡٓأ ك  اب ََٰٰٓٓو  ءإنَّ ًَٰٓم و عإظ  ََٰٰٓٓ ت ر 

 
ين  ن ََٰٰٓٓأ ل ع َٰٓٱف َٰٓ ٥٣َٰٓل م  إ ََٰٰٓٓف ر ء اه ََٰٰٓٓطَّ ا ََٰٰٓٓفإ اا   اايمإَٰٓۡل َٰٓٱَٰٓءإَٰٓس  ٥٥ََٰٰٓٓحإ

إَٰٓٱت ََٰٰٓٓق  ل َٰٓ ََٰٰٓۡٓكإاا  َََّٰٰٓٓإإنَّٰٓللَّ ل اا 56َََٰٰٰٓۡٓٓدإينإَٰٓل اا   َٰٓو  إعََٰٰٓۡٓل  اا  َٰٓن ََٰٰٓٓم  إ ب  ََٰٰٓٓر  ناات  َٰۡٓٱَٰٓمإاان ََٰٰٓٓل ك  حَٰٓۡل إااين َٰٓم   {َض 
أي: اكن يقو  للهحْة: تعه  علعب، تعه  علهو، دعك مه   .[٥7، ٥0: اللهفهت]

اعيهد، ولكنهه  طويلهة، اِلهوت العْهدة، دعك م  الطهعة، دعك، دعك.. احليهة 
 عْههدة ربهه وىلع ه أقْهل ىلعموإعفيمه دعه إيله  افضل اهلل مه صدقه وال اتْعه

طهعة واييه، فلمه مهت وسهر لكل منهمه إىل ملريه أرى اهلل اِلهذم  صههحْه يف 
ِ  َمةُ نِعۡ  َّل َولَ ۡ }اِلهر، فجعل يقو  َل:  ۡ ٱ ِمنَ  لَُكنُت  َرب  ِۡ ل : اللهفهت] {٥٧ َضِينَ ُم

 .أي: لكن  معك ابن أعذب يف عهر جهنم، والعيه  اههلل .[٥7
لم يْق م  ذلات ايعيه إال ثالث: قيه  الليل، وملهحْة » قه  ُممد ا  اِلنكدر:

 .«األخيهر، واللالة يف اجلمهعة
وتمسكنه اتعهيلم اييه ، وهلذا أقو : ال راحة ِله وال جنهة وال سالمة إال اديننه 

 العظهيم يلإىل الشقهء والعنهء وال ينف  اعد  لك اِلد ، نسأ  اهلل الع وإال رسعه
هن وأن يزينه يف قلوبنه، ويكهره إيلنهه الكفهر والفسهوق أن حيْب إيلنه اإليم

 والعليهن وأن جيعلنه م  الراشدي !
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ايعء هو  الكم احلْل أو اخلط الواصل اني العْد وربه فإ ا أحب اهلل عْهداا 
عْهٍد  فتح اهلل َل اهب ايعء قه  عليه اللالة والسال  )مه اكن اهلل يلفهتح ىلع

اهب ايعء ويغلق عنه اههب اإلجهاهة( فههيعء سهْب مفهٍ  لإلجهاهة عنهد 
 هء مواععه.ف إستكمه  ُشائطه وإعت

فإ ا فتح اهلل عليك اهب ايعء فهعلم أن اهلل قهد أراد اهك خهرياا أراد اهلل أن 
جبعل لك فرجها وخمرجها م  صنوف ابلاليه والرزايه اليت تنتهب اِلسهلم مهه اهني 

يف كتهاه الكريم }ففروا إىل اهلل{ فهإ ا فهرَّ العْهد اقلْهه  خر قه  اهللاحلني واب
ه وروحه ملتجها إىل اهلل مترضعا اني يديه فإن اهلل ل  ليْهه وإن ْحوقهبله وبش

 اهلل ل  يرد يدي عْده صفراا.
ْنهتُْم مُ 
َ
َ َوأ ُ َعلَيْهِه وََسهلََّم: »اْدُعهوا ا َّ ِ َصهىلَّ ا َّ وقِنُهوَن اِهإلَِجهاَهِة، قَهَ  رَُسوُ  ا َّ

َ اَل يَْستَِجيُب ُدَعءا ِمْ  قَلٍْب اَغفِهٍل اَلهٍ« أخرجهه الرمهذي مه   نَّ ا َّ
َ
َواْعلَُموا أ

 حديث أيب هريرة.
ِ َصهىلَّ اهلُل   نَّ رَُسهوَ  ا َّ

َ
ِ اِْ  َعْمهٍرو، أ وجهء يف اِلسند م  حديث َعْ  َعِْْد ا َّ

َ َعهزَّ َعلَيِْه وََسلََّم قَهَ : »ا تْلُُم ا َّ
َ
ْوَع ِمْ  َبْعٍ ، فَإَِ ا َسأ

َ
، َوبَْعُضَهه أ ْوِعيَة 

َ
لُْقلُوُب أ

َ اَل يَْسهتَِجيُب ِلَعْْهٍد  ْنتُْم ُموقِنُوَن اِهإْلَِجهاَِة، فَإِنَّ ا َّ
َ
لُوُه َوأ
َ
َهه اِلَّهُس، فَهْسأ يُّ

َ
، أ وََجلَّ

 َدَعُه َعْ  َظْهِر قَلٍْب اَغفٍِل«
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عز  اِلسألة فإن اهلل ال مكره َل فهو اذلي يقو  }أدعوين أستجب فم  دعء فلي
 لكم{

فإن استعهن اههلل يف أمره أجنهه اهلل م  ملمهت هذا العرص وم  فتنهة وجعهل َل 
م  لك هم فرجها وم  لك ضيٍق خمرجها وسهل أمره ويرس عرسه ورزقه م  حيث 

 ال حيتسب.
لكون اِلهلك ألعفهس العْههد اِليرسه فهدعوا اهلل سْحهعه وتعهىل فإعه هو اِلدار ل

ري اهههم وبههأحواهلم العلههيم برسههائرهم وضههمهئرهم وخفهيههههم ْهه ألمههورهم اخل
ومهتكنه صدورهم فال تعجز ع  ايعء وال تغفل عنهه فتقهو  دعهوت فلهم 
يُستجب يل ال هذ ليس م  شأن اِلذم  فهيعء هو العْهدة وَن  مأمورون اهه 

ء يف السنن األربعة م  حديث اِلعمههن ااه  جهاة كمه جههإلا ليهعوموعودون 
  أن اِليب قه  )ايعء هو العْهدة(ريبش

فقد جييب اهلل دعءك يف احله  أو يذخرهه حلكمة منه أو يرف  عنك م  السهوء 
مثله أو يغفر لك  عْها قد سلف ويدخره لك يف ابخرة فهدُع اهلل ولس  خبهرس 

ء ا واهلل اِلوفهق واهلههدي إىل سهو ال أع  رااح ستفرح وتسعد اه ولو اعد حهني
 السبيل. 
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ااتالء ال ال شقهء وال عنهء وتعين إعه م  اخلطأ أن يظ  الظهن أن السعهدة 
وال مرض وال فقر وال جوع وال وال ... ال هذا فهم خهطئ؛ ألعهه فههم خمههلف 

وههو  عْهدة يف ههذا الكهون قهه  اهلل  لسنة اهلل الكوعية اليت سنهه اهلل ىلع
 4ابلههدل:  { اك يق ىق يف ىف يث  } حييك حه  اإلنسهن يف هذه احليههة: 

 أي: ال اد لإلنسهن م  معهعهة يف هذه احليهة.

وهلذا لو عظرعه م  أسعد اِلهس فينهه لهو جهدعه أن أسهعد اِلههس يف ههذا 
 لك ععه يف  هذه احليهة، وم يف فهو أسعد م  مىش الكون هو عبينه ُممد 

هذه احليهة أشد اِلعهعهة، عين فيهه مهلم يعهعيه غريه، فلقد أصيب اههِلرض وُشه  
يف وجهه وكرست ربهعيته، ويسقط يف حفرة اليت حفرهه َل أاو عمر، اهل لقهد 
ا، فقهه   اكن يُلهب اهِلرض كمه يلهب رجلني، وهلذا ِله اكن يوعك وعاكا شديدا

»اههىل، أوعههك كمههه يوعههك اهلل؟ قههه : َل أحههد أصههحهاه: أتوعههك يههه رسههو  
 يعين يضهعف َل اِلرض. . ()الرجلني«

نََّههه  َعئَِشةَ وكذلك مه جهء ع  
َ
َزْوَج اِلَّهيِبِّ َصهىلَّ اهلُل َعلَيْهِه وََسهلََّم أ

َشهدَّ ِمهْ  يَهْوِ  »: قَهلَْ  لِرَُسوِ  اهلِل 
َ
ىَت َعلَيَْك يَهْو   اَكَن أ

َ
يَه رَُسوَ  اهلِل، َهْل أ

حُ 
ُ
َشدَّ َمه لَِقيهُ  ِمهنُْهْم يَهْوَ  الَْعَقَْهِة، إِْ  أ

َ
ٍد؟ َفَقهَ : " لََقْد لَِقيُ  ِمْ  قَْوِمِك َوَكَن أ

 
(.2571(، ومسلم )5667اري )رواه البخ
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رَْدُت،  
َ
ْْهيِن إِىَل َمهه أ ٍ  فَلَهْم جُيِ

َعَرْضُ  َنْفيِس ىلَعَ ااِْ  َعِْْد يَهيِلهَل اْهِ  َعْْهِد الُكَ
عَه َمْهُمو   ىلَعَ وَْجيِه، 

َ
يِس فَهْنَطلَْقُ  َوأ

ْ
 اَِقْرِن اثلََّعهِلِب، فََرَفْعهُ  َرأ

ْستَِفْق إِالَّ
َ
فَلَْم أ

يُل، َفنَهَدايِن، َفَقهَ : إِنَّ اهلَل َعزَّ  تيِْن َفنََظْرُت فَإَِ ا ِفيَهه ِجرْبِ
َظلَّ
َ
عَه بَِسَحهاٍَة قَْد أ

َ
فَإَِ ا أ

َْههِ  وََجلَّ قَْد َسِمَ  قَْوَ  قَْوِمَك لََك، َوَمه رُدُّوا َعلَيَْك، وَ  قَْد َبَعَث إيَِلْهَك َملَهَك اجْلِ
ُد،  ، ُثمَّ قَهَ : يَه ُُمَمَّ َّ َْهِ  وََسلََّم َ َ ُك اجْلِ

ُمَرُه اَِمه ِشئَْ  ِفيِهْم "، قَهَ : " َفنَهَدايِن َملَ
ْ
تِلَأ

َْهِ  َوقَْد َبَعثَيِن َربُّ  ُك اجْلِ
عَه َملَ
َ
ُمَريِن إِنَّ اهلَل قَْد َسِمَ  قَْوَ  قَْوِمَك لََك، َوأ

ْ
َك إيَِلَْك تِلَأ

ْخَشهَْنْيِ "، َفَقههَ  ََلُ رَُسهوُ  اهلِل 
َ
َِْق َعلَيِْهُم اأْل ْط

ُ
ْن أ
َ
ْمِرَك، َفَمه ِشئَْ ، إِْن ِشئَْ  أ

َ
اِأ

ْصاَلاِِهْم َمْ  َيْعُُْد اهلَل وَْحَدُه 
َ
ْن ُلِْرَج اهلُل ِمْ  أ

َ
رُْجو أ
َ
َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: »اَْل أ

 ُ ألعه ريض اقضهء وم   لك اكن م  أسعد اِلهس ِله ا؟ . ()رْشُِك اِِه َشيْئاه«اَل ي
وقويه  وعظمه  صهلته اربهه  اهلل وقدره؛ وألعه أحس  العالقة م  ربهه 

تْهرك وتعهىل.
وهكذا اكن اللحهاة م  اعده واتلهاعني وتههايع اتلههاعني ومه  سههر ىلع 

 عهجهم وأقتىف أثرهم ر  اهلل عنهم.
مه  أمحد ِله جدله اخلليفة يف فتنة خلق القهرآن، والقهرآن معلهو  فهذا اإل

أعه الك  اهلل مزن  ليس خملوق، فجدله حى اكن يغ  عليه، و لهك مه  أجهل 
أن يقو  اأن القرآن خملوق، وهو يأىب  لك، فلمه أفهق وخرج م  عند اخلليفهة 

 
(.1795(، ومسلم )3231رواه البخاري )
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ه يف  ي »واهلل لهو اكن يل دعهوه مسهتجهاة جلعلتهه ؟ قهه : ألصهحهاه مه ا قهه 
 . أي يدع َل اهللالح واخلري واالستقهمة. ()سلطهن«

ه؟ مه  اذلي جعله يدعوا َل اهخلري وقد جدل ظهره حى تفطر دما
ههَم  ههذا  إعه احلرص ىلع هداية اخللق لم حيملوا هَم  أعفسهم، وإعمه محلهوا 

 ايي  فههع  عليهم أعفسهم.
ذا وب اعهال  الغيهوب، وهله إعه الشعور اأن ايعيه فهعية، ال إعه تعلق القله 

األعبيههء، اهإ ن اهلل تعههىل، عنهدمه  اركبعشوا سعداء ومهتوا شهداء، وحلقوا 
 علموا أن عمر ايعيه قلري وكزنهه حقري، واألخرة خري وأاىق.

خبالف اِلتعلقون اهيعيه والعهشقون هله والراكنهون إيلههه، فهإن أشهد مهه 
راحهتهم فيههه؛ ألعههم يكون ىلع قلهوبهم فهوت حضوضههم منههه وتنغهيا 

يُريدوعهه وحدهه، فالك تعظم علهيهم اِللههئب وتكهرب علهيهم اِلكْههت، 
ألعهم عظروا حته  أقهدامهم فلهم يهروا إال ايعيهه الغهشهمة احلقهرية الزهيهدة 
الرخيلههة، ولههو عظههروا فههوق رؤسهههم لههرأوا اجلنهههت وتعلقههوا امهلههك األرض 

األعْههء، واختلطه  اههم  ه اكع  عظرتهم قهرصة عمي  عليهموالسموات فلمَّ 
ه.  األمور حى أعهم مه فهموا السعهدة حقا

وال عفهم حينمه عذكر حقهرة ايينه أعهه لعب وهلو، فنضهل علعهب وعلههوا 
، ال ههذا ىلع خطهر " عفرح وعمرح وايينهه قليهل ويه موتهه" كمه قه  ابلع : 

 
 (.2/37القناع« )  شاف»، (28/391) «مجموع الفتاوح»
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هن عظيم، وإن جهء يف القرآن الكريم كهذلك: فإعمهه ههو توهيناهه ألمرههه وبيه  
ه للجنههت وأعيل حى حلقهرتهه  ال عغر اههه، وإال فهيه مزرعهة ابخهرة وسهلما

ايرجهت، فيه ُمل العْودية وُمل اتلنهفس إىل اخلريات؛ ألن عقْتههه إمهه إىل 
 إىل عذاب وعريان.إمه وورضوان  جنة

فليتنْه اِلسلم ذللك أال يكون همه الراحة يف ايينه دون اِلظهر إىل أمهر 
 :   ()الشهعر قه ابخرة، 

 

 
(.9/183« )مجمع الحكم واألمثال في الشلر اللربي»
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السعهدة ليس  سعهدة األادان فحسهب، اهل إن السهعهدة كمهه وصهفهه 
 العلمهء:

 يه الشعور اهألنس، وراحة القلب، واتلا  اقضهء اهلل وقدره.
ا حى وإن  فهلطمأعينة اِلنسكْة ىلع القلب يه اليت جتعل اإلنسهن سعيدا
ه، مهه دا  أن أعهوار السهع ا، وإن اكن معدما ه حى وإن اكن فقريا هدة يف اكن مريضا
ا اإ ن اهلل رب العهِلني.  القلب فإعهه تذثر ىلع األادان، فتجعل اإلنسهن سعيدا

 ولك  ال يعين هذا أن م  اكن  و مه  الاد أن يكون شقياه:  
فلهحب اِله  قد يستطي  أن يلن  السعهدته؛ لك  إ ا اكن تقياه وهلهذا 

 :   ()قه  الشهعر

 و السههههعيدُ ولكهههه  اتلههههيق ههههه  مج  مهٍ   ولس  أرى السعهدة 
فهتلقوى أعظم يشء يستطي  اإلنسهن أن يْين اهه سهعهدته، تهتيق اهلل طهعتهك 
لربك، تتيق اهلل يف طهعة واييك، فهلسعهدة ليسه  يف مجه  ايينههر وايرههم، 

 وإعمه يه يف تقْيل يد أِ ٍٍ رؤ  وأب رؤف.
ا فههذا ُمهه ، أمَّ  ه أن يرك الرجل أاهه ويعق أمه ويريد أن يكون سهعيدا
ه أصل اتلعهسة وأصل الشقهوة أن يعهق الرجهل واييهه هف ُمه ، ال واهلل إعوأل

 
(.5/14المفدر السابق )
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  .ويعيص ربه  

جتد الغهلب م  اِلهس أعههم يتعلقهون اههألفال  واِلسلسهالت، ومهنهم 
قيهل اأمهك  اِلقهيه واِلنزتههت، ومنهم امجهلس القهت اليت يغلب عليههه ال

والقه  وإضهعة اِله ، ويظ  السعهدة يف  لك، وأعهه سهعيد مه   لهك، ولكه  
مه  مه اكن فيهه أن هب إىل هلل وعلق قلْه اههلل وبمه عند اهلل، لوجد ت لوتركهه و
، إعمه اكع  جمرد أوهه  وجمرد تهزيني الشهيطهن، فْئسه  السهعهدة الهيت ةسعهد

 تعقْهه احلرسة واِلدامة.
ا طعم السعهدة، وحالوة السعهدة إال اهإليمهن اههلل، وهلذا ل  جيد أحد أادا 

وم  زعم السعهدة اغري اإليمهن اهههلل فههو ىلع خهالف مهه زعهم، وهلهذا قهه  
 :   ()الشهعر

 إ ا اإليمهههن ضهههع فههال حيهههة
 

هههر دينهههه   وال دعيهههه ِلههه  يشه
 اغههري ديهه  ةومهه  ريض احليههه 

 
 فقهههد جعهههل الغنههههء َل قريناهههه 

 
لو فكر اإلنسهن يف هذه احليهة، اأن عمرهه قلري وكزنهه حقري، ِله عظمه   

 
(.4/1804»الجامع الفحي  للسيرل النبوية« ) 
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هنهه شهيق  أصيبم  أعه عليه ملهئْهه وِله كربت عليه عكْهتهه، ال لو علم 

 هنهك، وم  تعب هنه ارتهح هنهك.
ِله عد  ىلع يشء فهت عليهه منههه وِلهه أسهف ىلع يشء فههت عليهه مه  

 حضوضهه.
نسينه ابخهرة، و هْنهه عتطله  إىل ايينهه وزخرفههه،  ولك  مشلكتنه أعنه

ْجهَدُر » يقو والرسو  
َ
اْنُظْر إِىَل َمْ  حَتْتََك َواَل َتنُْظْر إِىَل َمْ  فَْوقََك، فَإِعَّهُه أ

ْن اَل تُزَْدرَى عِْعَمُة اهلِل ِعنَْدكَ 
َ
أي اعظر إىل م  هو دوعك ال يملك مه  وال  .()«أ

ههذا يف اههب ايعيهه أمهه يف اههب ابخهرة  يشء. عفية وال يملهك صهحة وال
ة الهيت هئه »مشلكتنه أعنهه عنظهر يف العرشهي  يف اِلقه  العلمهء: فهلعكس وهلذا 

 وهذه يه طْيعة اإلنسهن.  فقدعههه وال عنظر يف اخلريات م  حوِله«
جتد اإلنسهن عنده التسعني اهِلهئة م  اِلعهم ولكه  إ ا أصهيب جبهزء 

ال يذكر اِلعم اليت يتقلب فيهه يلل عههر، وإعمه يشهكوا تجده فمليْة عزل  اه 
تلك اِلليْة اليت عزل  اه، جتد اِلري  أينمه  هب وأينمه سهر يشهكوا مرضهه 
ا ال  وال يذكر ععمهة ابليه ، ععمهة الزوجهة، ععمهة األوالد، ععمهة الهرزق، أاهدا

 يتذكرهه.
ن اذلي اههلل عليكم لو قيل لواحٍد منه: لك أمجهل قرصه تريهد ويف اِلهاك

تريد، لك  ىلع أن تكون أع  يف هذه اللحظهة ال تهرى شهيئاه، أو تكهون 
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أصم ال تسم  يشء أو تكون أارص لك جسدك ارص وبههق وجذا  أو تقطه   
رجالك أو يداك، هل ير  أحد  اذلك؟ إ ن ِلهه ا تشهكوا، وعنهدعه اِلليههرات 

 ومليهرات وأرزاق وععم ال توزن.
م  اِلهس وأ  م  اللذلذ والزبرجد، ولكه  عَِعْم أ  م  اذلهب وأ  

  ٹ ٹ  و 13سهههههْأ:  {خك حك  جك مق حق }     ٹ  اهلل ٹكمهههههه 

اِلحل:  {يك ىك مك  لك اك يق ىق يف}

فإيهك إيهك أن جتحد ععمة اهلل عليك وأع  ال تشعر اذلك، وهلذا قه  أحهد   83
 . ()«»فكر واشكرالعلمهء : 

عظرك وقد سلم  أي تفكر يف سمعك وقد عوفي  م  اللمم، تفكر يف 
م  الع ، اعظر ىلع جدلك وقد جنوت م  ابلرص واجلذا ، اعظر إىل عقلك وقد 
أععم اهلل عليك حبضوره ولم تفج  اهجلنون واذلهو  جتد أعك يف ععهم عظيمهة 
وأفضه  جسيمه، ولكنك ال تدري، تذكر ععمهة اِلهو ، وقهد أطههر األلهم عهو  

 عليك. الكثريي ، فحذاري حذار أن حتتقر هذه اِلعم
أحقري أن تأكل أشىه اِلأكوالت م  الطعه ، وترشب أفضل اِلرشهوبهت، 
وهنهك أمهمك م  ينغا عليه الطعه  ويعكر عليهه اِلنهه  اهأمراض وأسهقه ، 

 جئ يي ىي ميني زي  } :  هلل   ااحذر أن حتتقر ععمة اهلل عليك، قه
 

دروس عائض القرحي.
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ا ارأسك واعتهههءا ارجلهك، فكهر يف ع  ٢1اذلاريهت:  { قلهك فكر يف عفسك ادءا

وبرصك وسمعك ولسهعك ويدك ورجلك، جتد اِلعم تغمرك، حى ععمة األظهفر 
وععمة اي ، وععمة الشعر، وععمة اللون، فتحمد اهلل ىلع  لهك وتقهو : احلمهد 

 اهلل اذلي أععم َ   اهذه اليت قد ُحر  منهه غريي.

وبهذه الطريقة تستطي  أن تنترص ىلع السلْيهت اليت أع  تشكوا منههه، 
 ذمر منهه وال حتمد اهلل عليهه.وتت

ع  سلمة ا  عْيد اهلل اه  ُمله  اخلطهو، عه  أايهه، جهء يف احلديث 
م  أصْح مهنكم »وكع  َل صحْة، قه : قه  رسو  اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 

 . ()«آمنه يف رسبه معه  يف جسده، عنده قوت يومهه فكأعمهه حهزيت َل ايعيهه
اههه كهىف اب، عندك عفيه أعه  مهذم ، طعه  وُش كعندتلنه  عندك غرفة 

 ععمة واهلل، أع  م  أغىن اِلهس.  
سأ  عمر يف عهده ع  اِلسهكني فقه  رجل: أعه، فقه  َل ههل لهك ايه  
تسكنه؟ قه : ععم، قه  لَك طعه  مه يكفيك يو  قه : ععم، قهه : إ اا أعه  مه  

 أغىن اِلهس.
وال طعهه  يأكلهه، امعىن أن اِلسكني هو اذلي ال جيد مأوى يبي  فيهه، 

 ويَتقوت اه يف يومه.
 قه  أاو العتههية:

 
(.4141(، وابن ماجه )2346رواه الترم ي )
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ا لسهرية  رغيف خزب يهبس تأكله يف زاوية  ه تدرسه مستندا  وملحفا
خري  م  السكىن اضال  القلور   وكوز مهء اهرد ترشبه م  صهفية

 العهيلة
 

   م  اعد هذا لكه تلىل انهر حهمية
يكهون قهد تسهْب يف غضهب إي إ ا لم ير  العْد اهذا فيخىش عليهه أن 

 اجلْهر عليه؛ ألعه قد تسخط وتنكر وازدرى ععمة اهلل عليه.
مر رجل م  أحد احلكمهء وأخذ يتنههو  احلهديث معهه حهى سههق اهه 

  ههذه األمهوا  مَ سِّه احلديث إىل أصحهب األموا ، فقه  َل: أي  كنه يو  أن قُ 
 وكيف ُحرمنه  لك؟

تشفيهت، وقه  َل أي  كنه يهو  فأخذ احلكيم ايده و هب اه إىل أحد اِلس
َم  أن  هذه االاتالءات، فأصيب الرجل اهإلساكت عنهدمه اكن الهرد عليهه قُسِّ
ه يف وجه، فقه  َل احليكم: إن العهفية تهج ىلع رؤوس األصحهء ال يراههه علقما 

 إال اِلر .

قد يعط  العْد اِله  لك  حيرمهه مه  العهفيهة، وقهد يعطيهه  فههلل 
 .مه م  اِله  وهذه حكمة اهلغة يعلمهه اهلل العهفية لك  حير

ريهد السهعهدة، لكنهه ال يإن م  العجيب أن جتد م  يطلهب السهعهدة و
 يليل وال يسجد هلل سجدة، فأ  َل السعهدة، أن ينههله وهو لم يسلك سبيلهه.
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اتلعب والعنهء قه : واإلعيهء إ ا جهء م  سفٍر وقد أصهاه اكن اِليب 

 . ()ال ، أقم اللالة، أرحنه اهه«»قم يه ا

فهذلي يدخل اللهالة خبشهوع ينىسه همهو  ايعيهه ومتهعْههه، ويشهعر 
اهلراحة والطمأعينة، خبالف م  لم يليل فإن اهلم يالحقه واتلعب يالزمه، وال 

ا.  جيد أثر الراحة يف حيهته أادا
عهدة »هذه يه السرأت امرأة  اإلمه  أمحَد واِلهس حوَل مطمئنني، فقهل : 

ه، ليس  السعهدة يف ملك ههرون الرشيد« . إعمه السعهدة يف العلهم اهإلسهال  حقا
 والعمل امقتضههه.

دخل اع  ايلهود يف اإلسال  فقهلوا: واهلل مه وجدعه ههذه السهعهدة إال يف 
اإلسال ، ىلع الرغم ممه عندهم م  األموا  والعقهرات والطههئرات وغريههه ممهه 

لسهعهدة ليسه  يف ابلنهوك وال يف ألرصهدة وال يف هم فيه، لكه  عرفهوا أن ا
األموا  وال يف يشء ال لقد أصْح اِلفكرون الغرب يرحْون اهإلسال  كحهل، 
و لههك عنههدمه جربههوا اييهعهههت وجربههوا اِلههذاهب وجربههوا األفههاكر وجربههوا 
ه إىل اذسهم  اييمقراطيهت واثلورات، فلم ينتفعوا اذلك وإعمه ازدادوا اذلك اذسا

 ىل تعهستهم، فنظروا إىل اإلسال  فوجدوا فيه العالج وايواء.وتعهسة إ

 
.(4986(، )4985أبو داود )، و(5493/  10(، )5476/  10حمد في )أرواه 
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 يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل  }    ٹ ٹ   
 يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن

 1٢٥األععه :  { ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي جيحي
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، وال يف ةوالبستهن الرفي  واحلديقة اِلزهرليس  السعهدة يف القرص اِلشيد 
الك واهلل  ،وال يف اِللعهب وال يف اِليهدان ،وال يف السلطهنوال يف اِلنلب، اجلهه 

 ولكنهه يف طهعة اهلل ويف السري ىلع منه  اهلل وىلع مه جهء ُممد ااه  عْهداّلل
 ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث} قههه  اهلل مْينههه  لههك:  

 ام يل ىل مل  يك مكىك لك اك يق

»احليههة الطيْهة: يه  :عْههس قهه  ااه    97اِلحهل:  {رن مم
 . ()السعهدة«

فهخرب سْحهعه اأن السعهدة الاكمله يف ايعيه وابخهرة تكهون للمهذمنني 
، تقيههتواِلذمنهت واللهحلني واللهحلهت والعهادي  والعهاهدات واِلتقهني واِل

جهنس  أي أي مه  ،ه م   كر أوأعهىثعمل صهحلا   ْ مَ فكمه سمعتم يف ابيه أن 
مهه دا  أن   ،اكعه  مه  أي أرسة، ووم  أي قْيلهة اكن ،وم  أي لون اكن ،اكن

حيينهه الفههء هنهه للترشهيف فلن :اإليمهن قهد خههلط بشهشهة قلْهه قهه  اهلل
فلنحيينه حيههة طيْهه حهى ولهو اكن يعهيش يف  والقسم واتللكيف واتلعريف

ومهه دا   ،ومه دا  أعه يطيه  اهلل ،صغري يف اللحراء مهدا  أعه مذم  اههلل كوٍخ 

 
(.3/368»التيسير في أحاديث التفسير« ) 
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مهاكن إىل  ايهوت اهلل   لم يط  اهلل ولم يهأت إىلأمه م ،أعه يليل ويسْح هلل 

التسبيح واتلحميد واتلهليل واتلكْري واذلكر فل  حيييه اهلل حيههة طيْهة وله  
    ٹ   ٹيعيش حيهة سعيدة ولو سهك  القلهور العهيلهة والهربوج اِلشهيدة 

  مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق }

 1٢4طه:  {جم هل

وليسري اذلهب  ،وج اِلشيدةوليسك  الرب ،ذلا فليسك  القلور العهيلة
إ ا اكن ههو . وليسري اِلواكب كيفمهه أراد.. ،والفضة ويللعب اهلطوااري مه شهء

وإن اهلهم  ،معرض ع  اهلل فإن القلق واهلل يلهحْه والفزع واخلهوف يالحقهه
ألن السعهدة ايهد اهلل  ؛أعه معرض ع  اهلل   مهدا ،والغم واحلزن يتْعه ويالزمه

وهو اذلي يملك احليهة الطيْة فهو اذلي عنده اِلجهد  ،هدةفهو اذلي يملك السع
فم  عْد اهلل وأخلا هلل أعزه اهلل واحيههه حيههة  ،وعنده العزة وعنده السذدد

ا يف ايعيه وابخرة. طيْة  وجعله يعيش سعيدا
ر السعهدة احلقيقية يه يف اهلداية ىلع احلق اِلْهني واالسهتقهمة ىلع ا عوأإن 

ذا جتد أن أكرث م  يفتقهدون السهعهدة يف حيههتهم إعههم وهل، الرصاط اِلستقيم
اِلحرومون مه  عهور اهلدايهة واِلحرومهون مه  اتلوبهة واإلعهاهة واالسهتقهمة 

رَُسهوُ  اهلِل الواِلحرومون م  اِليشه إىل اِلسههجد،  ،اِلحرومون م  ار الوايي 
هئنَِي يِف : يقو  َصىلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلَّمَ  ِ الَْمشَّ يِْل إِىَل الَْمَسههِجِد اِههِلُّوِر برَشِّ

ُظلَِم اللَّ
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 .   ()اتلَّه ِّ يَْوَ  الِْقيَهَمة 

: َسهِمْعُ  رَُسهوَ  قههُ   ُعْقََْة ْبَ  َعِمٍر فع   اِلحرومون م  اللدقة
 ِ ْو قَههَ : »لُكُّ اْمِرٍ  يِف ِظلِّ َصَدقَِتِه َحهىَّ ُيْفَلهَل اَهنْيَ اِلَّههِس«َيُقوُ :  صا َّ

َ
، أ

ُق ِفيهِه  حُيَْكَم انَْيَ اِلَّهِس«» اُو اخْلرَْيِ اَل ُلِْطئُهُه يَهْو   اَل َيتََلهدَّ
َ
. قَهَ  يَِزيُد: اَكَن أ

ْو اََللَةا " 
َ
، أ ٍء، َولَْو َكْعَكةا الهيت دعه  إيلههه  األحهاك  اِلحرومون م  تعلم  بيَِشْ

 ٰه  مه جه هن}  : الرشيعة، اِلحرومون م   كر اهلل واهلل يقهو 
 ٢8الرعد:  {هب مب هئ مئ هي مي حيخي جي

َعْ  َسهْهِل اْهِ  َسهْعٍد  اِلحرومون م  مسح رأس ايلتميم، والرسو  يقو :
ُ َعلَيِْه وََسلََّم:  ِ َصىلَّ ا َّ «قَهَ : قَهَ  رَُسوُ  ا َّ عَه َوَكفُِل ايلَتِيِم يِف اجلَنَّهِة َكَهههتنَْيِ
َ
، »أ

َّْهاََة وَ  ْصَُْعيِْه َيْعيِن: السَّ
ُ
َشهَر اِأ
َ
 . ()الوُْسَطىَوأ

ه م  السعهدة.  هذالء هم اِلحرومون حقا
وهلذا لو عظرعه إىل مرض كثري م  اِلهس يف هذا العرص لوجهدعه أن أكهرث 
مه يعهعون منه إعه مرض االكتئهب اِلفيس، مرض القلهق والضهيق ىلع الهرغم 
م  توفر لك وسهئل احلضهرة والرفههية، اليت حيتهجون إيلههه وتهوفر لك األمهور 

هدية واحليهتية، لكنك جتده مكتئب عفسهياه متغهري داخليهه، يعهيش يف قلهق اِل
 

 .، عن بريدل (223والترم ي ) (561ه أبو داود )روا
.( عن سهل بن سلد 2983(، ومسلم )5304رواه البخاري )
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 وهم وغم وضيق، ألعهم اعيدون ع  طريق اهلداية واالستقهمة.و

ض مرض الضهيق واالكتئههب وهلذا جتد أكرث م  يعهعون م  هذه األمرا 
الكفهر حى يذدي اهم  لك إىل االعتحهر والعيه  اههلل، فقد  كهرت  اِلفيس هم
يْلغ عهددهم يف السهنة إىل  اإلحلهئيهت أن نسْة م  ينتحرون يف روسيه اع 
يف أمريكهه وأربهه، اهل أكهرث  لف شهخا ينتحهرون، وهكهذا قهْل مخسني أ

اِلنتحري  يف العهلم إعهم يف دولة السويد اليت يه تُعد م  أغىن دو  العهلم ِله ا 
 واخلنههء مه  أن عنهدهم لك مشهتهيهتهم ومتطلْههتهم اإلاهحيهة والزعهه ؟هذا

واخلمور وغريهه... اليت قد يظ  ابلع  أن السعهدة فيهه؛ ألعهم مهه عرفهوا اهلل؛ 
فضهق  اهم أعفسهم وضهق  اهم ايعيهه  ،رتكْوا مه حر  اهلل عليهماألعهم و

امه رحْ ، وهلذا اتلل رجل ىلع أحد اِلغنني اِلشههوري  يف العههلم يف ماكِلهة 
مشههور عهرب العههلم وأغلهب اِلههس  مسجلة َل فقه  َل: يه فهالن أعه  ابن

 يفرحون فيك، فْهّلل عليك هل أع  سعيد اذلك؟  
 فقه : ال واهلل لم أشعر اهلسعهدة قط، ولم أعرفهه وإعمه يه مظهرية فقط.

وليس  يف الشههرة والظههور،  ،نهءقيقة ليس  يف الرثاء والغِ احلفهلسعهدة 
 هتيهة، وإعمهه يه يف أنديهة واحليوليس  يف أن ينه  الشخا لك متطلْهتهه اِله

يعيش العْد م  ربه ويلزت  برشهع اهلل وُشع عبيهه عليهه اللهالة والسهال ، 
 وأَضب لكم مثالا ىلع  لك: 

ه يقو  يف كتههب  هذا اِللك حسني ا  طال  ملك اِلملكة األردعية سهاقا
 وهو حييك ع  عفسه يف لكمة َل حو  السعهدة:   »مهنيت كملك«َل اعنوان: 
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ا إدراك السهعهدة يف ههذه احليههة »إعين أيقو :   عتقد أعه م  العسهري جهدا
سواءا اكن اِلرء ملاكا أو إنسهعاه عدياه، ثم قه : مههيه السهعهدة اهلنسهْة للغهبليهة 
العظ  م  اِلهس، قه : إعمه احللو  ىلع عمل ممته  وىلع راتهب جيهد، وأرسة 

يكهون َل  لطيفة تسعد اهه اِلفس والقيه  اهلرحالت م  وقه  إىل أخهر، وأن
ه أعهين سهعيد؟  اع  األصدقهء، يقو : لقد عل  هذا لكه، ولك  هل يعين حقا
ال أجد  لك، ثم قه : ععم لقد اكع  حيهيت خلهْة مليئهة، ولربمهه لهم يعهرف 

 .مثلهه إال القليل م  اِلهس، ولك  لم أجد السعهدة رغم هذا لكه«
رات ثم وصف حهَل يف شهغله يف العمهل وتهأخره يف الغهداء بسهْب زيهه

 األجهعب َل، وقلة لقهئه اأهله، وعدرة اجتمهعه م  أطفهَل.
لني ىلع  لك، فههل علمهتم ئوولك  اع  اِلهس قد حيسد اِللوك واِلس

 حهتلهم؟  
إن السعهدة احلقيقيهة يه يف اإلقْهه  ىلع اهلل ولهزو  طهعتهه، مه  أخهذ 
داء اِلليب م  ايعيه وجعلهه االاغا لألخرة، إن أصحهب االستقهمة ههم السهع

ه.  وهم اِللوك حقا
ا يف ايينهه اكن يلهبس اللهوف:  ،هذا إاراهيم اا  أدهم اذلي اكن زاههدا

هبسهة، اكن يميشه مه  ايل)اثليهب اِلرقعة( وكن ال جيهد مه  قوتهه إال اخلهزبة 
ا مه  جرااههأصحهب َل ىلع عه يف  يسهكعهه وجعهل ر دجلة فأخرج كرسة خزبا
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  واهلل اِللوك األغنيهء، ال عْههيل »َنثم أخذ يكلم أصحهاه ويقو  هلم:  ،اِلهر

ههه، َنهه  واهلل اذلي  ىلع أي حهههٍ  أصههْحنه وال أمسههينه، َنهه  واهلل اِللههوك حقا
تعجل  ِله طيْهتنه يف حيهتنه ايينه، اراحهة قلوبنهه، ثهم قهه : »واهلل لهو يعلهم 

 . ()اِللوك، وأانهء اِللوك مه َن  فيه م  الراحة جلهيوعه عليهه اهلسيوف«

ي جعلهم ىلع هذا احله  م  الراحة والسكينة واالستقرار اِلفيس، ذلا مه
إعه العيش م  هذا ايي ، إعهه احليهة م  العلم الرشيع، إعهه احليهة مه  الطهعهة 

 والعْهدة هلل وحدة ال ُشيك َل.
وهلذا تأملوا ميع هذا ال   اِلفيس اذلي يذكره اا  القيم ويلهف اهه 

واالقْهه  ىلع »عليه اهلوصف يقو  رمحه تعهىل:  حه  أحد السعداء امه ال يزيد
وعنه وامهتالء القلهب مه  ُمْتهه واللهه   ،اهلل تعهىل واالعهاة إيله والرضهء اه

اذكره والفرح والرسور امعرفته ثواب عجهل وجنهة وعهيش ال نسهْة لعهيش 
، وهو قرة عني اِلحْني وحيهة العهرفني، فم  قرت عينهه اهههلل بلتةأاِللوك إيله 
 . ()لك عني، وم  لم تقر عينه اههلل تقطع  عفسه حرسات« اهقرت 

»إن يف ايعيه جنة م  لهم يهدخلهه ال يهدخل اجلنهة، أال وقه  اا  تيمية: 
 .ويه اتلا  اطهعته وشكره وحس  عْهدته«

»مهه يلهن  يب حبس وكعوا يأسفون عليه:  مهوقه  لطالاه  ات مره عند
 

( 80) «الزهظظد الكبيظظر»بيهقظظي فظظي ( وال370/ 7) «الحليظظة»رواه أبظظو حلظظيم فظظي 

 (.115« )الزهد»والخطيب في 
(.48-47»الوابل الفيب« )ص/ 
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أينمه  هْ  فهيه مهيع ال تفههرقين، ثهم أعداا وأعه جنيت وبستهين يف صدري،  
أي: لهتيل  .سهيهحة«مه  اهدلي قه : إن حبيس خلوه، وقتيل شههدة، وإخرايج 

ال اكن يقو : لهو اهذل  مثهل ههذه القلعهة  هْاهه مهه اربه ينهجيه ويأنس اه، 
والقيهه  ، لطلْه للعلم هتفرغ يف حبس هألع زيتهم ىلع مه تسبْوا يل م  اخلري؛ج

 منتىه السعهدة.اذلك فْلغ  ربه ا قلْه ةيف صلو ،اهلعْهدة
ه: اِلحْوس م  ُحبس قلْه عه  ربهه واِلأسهور مه  أرسه  وكن يقو  أيضا

 .()هواه

 زب رب }وِله دخل القلعة وسهر داخهل سهورهه عظهر إيلههه وقهه : 

 13احلديد:  {رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب

العهمههك يف وظههرهه ا ،معىن الكمه: أي اهطنة فيه العلم واتلفرغ للعْهدة
ايينه واالنشغه  اهه، ىلع الرغم م  أعه اكن خالف الرفههية واِلعيم، وم   لك 
ه وأُشحهم صدراا، وأقواهم قلْاه رمحه اهلل تعهىل.  هو م  أطيب اِلهس عيشا

 فلكمه زاد إيمهن العْد أحس اهذا اإلحسهس العظيم

 
(.48المفدر السابق )ص/ 
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اهلمو  والغمو  واألحهزان إعهه الفهراغ ممه جلب للنهس الشقهء والعنهء و
 وعد  االشتغه  امه ينف  يف أمور ايي  ويف أمور ايعيه اِلْهح احلال  الطيب.

العمهل جيلهب    ع  فم  ُمطهت السعهدة أن ال تركوا للفراغ دوراا، فهلفراغ    
 للهحْه اتلفكري. 

 وذللك جتد أكرث اِلنحرفني ع  منه  اهلل إعهم أصحهب الفراغ، ال جتهد
أكرث اذلي  يقعون يف اِلوبقهت واِلخدرات واِللهيههت واِلنهيههت واِلحرمههت، 
إعهم أصحهب الفراغ اذلي  لم يك  ييههم أعمهه  دراسهية مفيهدة أو كهدح 

 لطلب الرزق، أو أي عمل يف أي جمه  ممه هو مْهح.
ال إعك تلجد أكرث مه  وقه  يف القلهق والضهيق واالكتئههب واالعهيههر 

صحهب الفراغ فإ ا ايق الشخا فهراغا أتتهه اهلمهو  والغمهو  واالَندار إعهم أ
 وأتته الوسهوس واهللوسة، اليت لم يك  يعهدهه م  قْل.

دينه أو دينهه فذلك أفضل َل م  أن يهْىق  شغل امه ينفعه يف أمرنفهذلي ي 
، يلعب   الشيطهن.اه فهراغا

لعمهل اقتلوا الفراغ بسكني ا" وهلذا يقو  الني جنس وهو أحد األطْهء: 
 م  اللحة«.ئة هاهِلأطْهء العهلم سْعني  ميضم  لك

ألن اذلي يْىق فهراغا يلعب عليه الشيطهن ويوسهوس َل الشهيطهن حهى 
يفسد عليه دينه، فيسري م  الضهئعني اِلنحرفني، ويفسد عليهه عملهه دعيههه، 
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ه سههياه الهياه عيه اا اههلل.  ه ضهئعا  فيْىق تهئها
»العمهل أو تههء احلهرب العهِليهة اثلهعيهة: حى قه  أحد اِلفكري  اعد اع

هه، سهتموت أفاكرعهه  اِلوت« امعىن أعنه إ ا لم ععمهل يف أي جمهه  سهنموت حتما
وطموحهتنه، ستموت أراداتنه ستموت عقوِله وقلوبنه، ولك  العمل يْعث فينه 

 النشهط والقوة واحليهة.

  .  ( ) ل السْهلل« »إين ألكره الرج ه عمل قه :  ي وهلذا ِله رأى عمر رجالا ليس ي 
 أي: اذلي ال عمل َل. 

 جس\  }    ٹ ٹفهإلسهال  يهدعوعه اههل ويأمرعهه أن ععمههل وجنهد يف العمههل  
 حط مض خض حض مصجض خص  حص مس خس حس
 10٥اتلوبة:    { جف مغ جغ مع جع  مظ

ويرتب عليه حيهتهه  هوأعظم يشء يستطي  اإلنسهن أن ينظم عليه عمل 
، اعد الظهر جتعل لهك إعهه اللالة، جتعل لك اعد لك فرض تذديه عمالا تقو  اه

ورداا م  القرآن، ثم جتعل اعد العرص لك يو  للقراءة واِلطهلعة، واِلعرفة وبعهد 
اِلغرب تدرس أوالدك وأهلك، اِلهم تنظم أعمهلك، إ ا لم تعش اِلظهه  تعهش 

 
، «تخريج األحاديث واآلثار»الزيللي في و  «،المقاصد الحسنة»السخاوي في ذ ره  

«. ش. الخفاء»واللجلوحي في 
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ه، وتفكر يف احلهق  الفشل، ويو  أن تقرأ تلل وتنو عقلك وتزداد معرفة وعلما

 ال يف الرش، واهلل اِلستعهن.ال يف ابلهطل ويف اخلري و
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أن رجالا اشتدَّ اه القلق وتكهثرت اه اهلمهو  والغمهو    كر اع  الكتهب 
ال   لهك ، ممهه جعلهه عفسهه  وضهق  اهه يعيه ا ه واألكدار واألحزان حى ضهق ا 

ه م  داره تهرة، ثم يعود إيله تهرة أخرى،  ممهه    ك و ل يستقر يف مأوه، فاكن لرج ههئما
اعراه م  شدة الضيق، فحدثته عفسه  ات يو : أريهد أن أعهيش حيههة خلهْة  
حيهة مليئة حيهة فهرهة حيهة مجيلة حهفلة اهألفراح واألمراح وابلهجة والرسهور  

فأخذ يفكر كيف   فقرر يف عفسه أن يْحث ع  احليهة السعيدة الطيْة واحلْور، 
ى اِلهس إىل هدفة اِلرجهو فقهه   السبيل إىل  لك العيش اهلينء اِلأمو ، وأستهد 
 َل رجل إن السبيل إىل  لك سهل وميسور. 

هه وأحفلههم اهحليههة، واعمهل مثلهه   وهو أن تْحث ع  أسعد اِلهس عيشا
ا مثله.   تك  سعيدا

فهعطلق الرجل يْحث عنه يف احلرض تهرة ويف ابلهدية تهرة أخهرى، حهى يجء اهه  
هه كيهف  إىل رجل يشهد ِلفسه ويشهد َل اِلهس أعه سعيد   هههعئ لهم يعهرف يوما

 تضيق اِلفوس وكيف حترج اللدور. 
فتأمل فيه فإ ا هو رجهل لطيهف ال يملهك سهوى ثهوٍب يغطه  جسهده 
وطعهمه اِلعتهد، فعهد الرجل م  سفره وهو يتدار مه وجد ويتفكر فيمه رأى، ههه 

 هو احلق قد وضح أمه  عينية ولم تعد السعهدة يف رأيه مش ا معضالا.
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وختفهي   ت لك أن رس السعهدة، إعمه هو يف قلة احلهجيههفأتضح َل م  

 .اِلتطلْهت واالكتفهء اهلقليل والر  امه قدره الرب اجلليل 
عرف أن السعهدة ليس  يف اتلوس  يف اِله  وابلي  واإلكثهر م  اتلنهوع 
يف اللْهس والطعه  والرشاب واِلتطلْهت واحلهجيهت، وإعمه االكتفههء انفسهك 

وترشب وتقهرأ فيههه،  لك، رزقك غرفة تكفيك؛ ألن تأكل فيهه وبمه كتْه اهلل
 اهمه، كىف اهه ععمة.   ن لورزقك يدي ؛ ألن ت 

 .أن تعيش حيهة بسيطة سه جة متقشفة زاهده! عظر مه أيرس السعهدةا
أن تقههو  ِلفسههك ألههبس مالبههس الشههتهء يف اللههيف،    أيرسه السهعهدة: 

وأصهن  ههذا و اك ايهدي،  ومالبس الليف يف الشتهء، وأسك  غرفة واحدة، 
وأميش إىل هنه وهنهك ارجليي، وال تكرث ىلع عفسك اِلتطلْهت، واتلفهكري فيمه  

 هو اعيد، ومستحيل أن تلل إيله، فتتعب عفسك اذلك. 
إ ا اكن عبء احليهة ثقهيالا ىلع اكهلهك فهعفضهه عه  عفسهك  فيه أيخ:

حلكهم اهلل  اكلمة واحدة وعزيمة واحدة: أعه أر  امه كتب اهلل يل وأسهلم
يفَّ، وال أتسخط وال أجزع وال أتأفف ممه يُقدر لك، يه عفس واحهدة يف ملهك 
اهلل، ويف قْضته وحت  ترصفه وسلطهعه، فهو اِلدار هلهه واِلترصهف فيههه وههو 

 .الرزاق والاكيف واِلويل هله 
ه ال يقدر اإلنسهن أن يلل إيله، واعظر إىل ماتلعب في همَ هِ ول ه اإلرههقمَ فلِ 
نه اأعهه زائله و اهْة، وليس يل فيههه مسهتوط ، وإعمهه يه عْهور منههه إىل ايي 
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 غريهه. 
عظر كيف اكن هذا الشخا اكع  عفسه تتمزق إرباهه مه  شهدة مهه اكن  ا 

ن أحسه  الرغْهة يف اعهزتا  ِتلكهم  إ يعهعيه مه  تهردد وحهرية، وإَضاب، فمهه  
ذلك، طهاه   اتلفهكري واألوهه  والظنون، وريض اقسمة اجلْههر فيهه، وأقتنه  اه 

 عفسه وأرتهح فذاده، وهنئ  عيشته حبمد اهلل رب العهِلني. 
اع  اِلهس عنده مه يكفيه ومه يسعه ويس  أوالده، وأهل ايته، ولكنهه 
يتخلق أموراا تكدر عليه عيشته وتضيق عليه حيهتهه، فيهذهب يتقهتهل مه  

تعظمهه اِلهس ىلع شرب م  األرض أو أقل أو أكرث، أو ينظر إىل أموٍر تهفهة فيسه 
ىلع  ويكهدرويعظمهه ويكربهه أكرب م  حجمهه وجيعلههه ديداعتهه، يلفسهد 

عفسه وىلع إخواعه اِلسلمني عيشته وحيهته، فمه هكذا احليههة، مهى سهننف  
اجلهل وعرفعه ع  أعفسنه، وعقهر أعدائنه: اِلفس واهلهواء والشهيطهن الهرجيم، 

هالا لإلفسههد واهللوسهة، فال مربر لإلنسهن أن يقو : أعه أعهه، يلفهتح ِلفسهه جمه 
فهِلفس ليس هله صدد تقف عنده، وإعمه لكمه أعطيتهه يشء عقلتهك إىل يشء 
أكرب منه، ولك  ِلك  م  أعفسنه كمه اكن السلف اللهلح، حيث قه  عمهر 

مهه أعطيتههه يشء تهقه  وجدت عفيس تواقة إىل لك يشء لك" اا  عْد العزيز: 
أي َعِلَم اهأن ايينهه قلهرية، فهسهتمر  " ةإىل مه هو أكرب منه، قه  فأعطيتهه اجلن
 . واجتهد يف طلب اجلنة وطلب ر  هلل 

فليك  ِله احلر األوفر واِلليب األكرب ممه اكن عليه هذالء حى عنهل 
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 واحلمد اهلل رب العهِلني. مه عهلوا ونسعد كمه سعدوا 
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أفراد األرسة ألمر  ههه   إن اِلحهفظة ىلع دوا  األخوة واستمرارية اجتمهع 
 للغهية.

رس واستمرارية األخوة اينهم م  أعظهم اِلعهم 
ُ
فم  اِلعلو  أن اجتمهع األ

اإلهلية ىلع م  يشهء، و لك ِله فيه مه  الربكهة واخلهري، ومه  اتلهآزر واتلهآيخ 
 واأللفة واِلحْة واتلعهون ىلع إصالح أمور ايي  وايعيه.

ك واالجتمههع ال اهد وأن حيلهل هلهذه وِله اكن هذا لكه حيلل يف اتلمهس
 اِلعمة م  ُمهربني وحسهد، ومفسدي  هلذه األخوة وهلذا االجتمهع.

وكون هذا احلهسد أو اِلفسد غري مقْو  يف إفسهده اهلطريقة اِلْهُشة، فإعه 
يأيت اهإلفسهد اهلطريقة الغري مْهُشة، و لك اهدعئه وزعمه أعه يريد اإلصهالح 

يت اهسم اِلليحة وع  طريقهه؛ ليك يُقْهل ُشه وإفسههده واِللح واإلرشهد، فيأ
وسمومه ىلع م  يريد أن يفرق اينهم، وهو يِك ُّ اداخله احلقد واحلسد والغل 
ىلع م  يمليه عليه ويعْئه اه فيأيت إىل هذا ويقو : إن هذا أخوك ظهلم أو اهٍغ. 

يفهرق اجلمه  ومه تركك وشأعك، و.. و.. و.. إلخ. يسىع اهِلميمة واإلفسهد حهى 
ويشت  الشمل، و لك اِلسكني اِلتليق واِلمىل عليه ال يشعر امكهره وكيهده َل 
وحسده وغله عليه وىلع أهل ايته معه؛ فأحْْ  أن أقد  اع  اِللهئح اِلهمة 
والوصهيه العظيمة اليت إن أخذ اهه الشخا، تكون عوعاه َل يف أن يُدرك مكهر 
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 كيد اه:م  يريد أن يمكر اه وكيد م  يريد أن ي 
يف هذه احليهة مْهتىل وال اهد، وههذا  الوصية األوىل: اعلم أيخ الكريم أعك

ه فمنهم م  يُبتىل يف عفسه، ومنهم يف مهَل، ومنه مه   أمر ُمتو  ىلع اخللق مجيعا
 يُبتىل اأايه، أو اأخيه أو اويه، ومنهم..، ومنهم..، إلخ.

ل واالحتسههب ولكننه ُدعينهه أن عواجهه ههذا االاهتالء اهللهرب واتلحمه 
واالسرجهع، فهللرب ويلحْه اللم  وهو أعظم أمر يستطي  العْد أن جيتههز 
اه ويتعدى اللعهب ويفوز ويظفر وينجح عند االاهتالء يلكهون ثمنهه اجلنهة، 

وا  }قه  اهلل:  ِيَن َصَۡبُ ى َها  إِّلَّ ٱَّلَّ  [.  3٥]فلل :  {َوَما يُلَقَّ
أن اِلهيب  عْههس وهلذا جهء عند اإلمه  مسلم م  حديث اا  

  :فيهك خلهلتني حيْهمهه اهلل احللهم قه  لألشج  اه  قهيس«
 .واألعهة«

»صربك ىلع مه وقد سئل حكيم العرب األخنف ا  قيس ع  احللم فقه : 
»  .تكره قليالا

ا وجهء ع  عروة ا  الزبري أعه قه :  »رُب  لكمة ُ   احتملتههه أورثتهين عهزا
»  . طويالا

يقد  إىل أمور تكون عقْتهه اخلرسان، ال قه  فهلعهقل حيذر أن يندف  أو 
ۡۡ رِِمَ ۗۡ َوَك َف  بَِرب ِ َك َ ادِي  ا }اهلل تعهىل:  َِن ٱلُۡم ا م  ِ نَِب   َعُدو  

َوَكَذ لَِك َجَعلَۡنا لُِك 
ا ۡعُينَِن ا}[، وقه  تعهىل: 31]الفرقهن:  {َونَِصي 

َ
 {َوٱۡصِۡبۡ ِلُۡكِم َرب ِ َك فَإِنَّ َك بِۡ
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. أي: َن  ااتلينهك اذلك وَن  عرقب وعنظر إيلك مهه ا سهتعمل [48]الطور:  
 حه  االاتالء.

وَنۗۡ َوََكَن }وقه  سْحهعه وتعهىل:  تَۡص ِۡبُ
َ
وََجَعلَۡن ا َبۡعَض ُكۡم ِِلَۡع ض  فِۡعَن ة  أ

ا  [.  ٢0]الفرقهن:  {َربَُّك بَِصي 
يلأيت اعد درجة اللرب، العفو عم  أسهء إيلك وتعدى ىلع حقهك، وتعمهد 

ِإَونَّ ٱلسَّ اَعَة تتَِي ة   فَٱۡص َفِح ٱلصَّ ۡفَح }ظلم واجلور يلنهه  منهك، قهه  اهلل: ال
[، أي: مه دا  أن ايعيه اأكملهه زائلهة وأن هنهلهك آخهرة 8٥]احلجر:  {ٱۡلَِميَل 

فال أىس وال حزن ِله حيدث وجيري، وإعمه عفو  وصفح وتلهيف وتسههمح؛ حهى 
وصفح اجلزاء م  ربه عز وجل، قه  رسهو   يأخذ العْد مقهال مه اذ  م  عفو

 .»ارمحوا ترمحوا، اغفروا يغفر لكم«: اهلل 
»وأعهه ضهمني قهه :  أن اِلهيب  وجهء ع  أيب أمهمة 

ه«  .ابي  يف رب  اجلنة ِل  ترك اِلراء وإن اكن ُمقا
هذا ضمهن إليه ووعد ربهين ِل  ترك األخهذ اهالعتقهه  وإن اكن ىلع حهق 

هلهذا ِلهه علهم اللهحهاة واتلههاعون اههذا الفضهل مه  اهلل فيمه يسىع إيله، و
واإلكرا  واجلزاء منه سْحهعه وتعهىل حرصوا لك احلرص ىلع أن يتعهملوا اههذه 
اِلعهملة احلسنة م  ابخري ، ولو لكفهم مه لكفهم م  إزعج وضهيق وحهرج يف 

 اللدور.
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ه اكن يدرس طالاه فدخل عليه رجل فسْه، واإلمه   وهذا اإلمه  أمحد لهمَّ

سهك ، فزاد يف السب، واإلمه  سههك ، فقهه  أحهد احلههَضي : ههال  رددت 
ِإَوَذا َخ  اَبَبُهُم }عليههه؟ فقههه : إن رددت عليههه فههأي  القههرآن، واهلل يقههو : 

ا  [.  63]الفرقهن:  {ٱلَۡج ِهلُ َن قَالُ ا  َسَل م 
الغير، وهذا َل عنهد اهلل مه  اِلزنلهة الرفيعهة  كظمويلحب هذا العفو 

هه : اِلاكعة العهيلة مه ال لطر اْه ، قه  رسو  اهلل و »م  كتم غيظا
. ()لو شهء أن يمضيه أمضهه دعه اهلل يو  القيهمة حى لربه م  احلور مه شههء«

أي: هو قهدر ىلع أن يأخذ حبقه لكنه كتمه م  أجل اهلل فيكرمهه اهلل اههذا يف 
ا اعفو  »فمه زاد: وق  احتيهجه إىل  لك، ال قه  الرسو   اهلل عْدا
ا، م  كف غضْه سر اهلل عورته« »مه  كهتم اهلل . ويف احلديث ابخهر: إال عزا

. ألن م  كتم غيضه يكون قد غلب عفسه وقههر غيضه مأل اهلل قلْه ر «
شيطهعه صهحْه وأر  ربه فجهزاه اهلل اهذا اجلزاء وأكرمهه اههذا اإلكهرا  يف 

 ينلْون.   لك ايلو  الشديد حره يو  يتعب اِلهس و
ا يف هذا ابلهب للحهيب جليل أال وههو احلسه   وأَضب لكم مثهالا واحدا

 يلكون ِله قدوة حسنة يف  لك، هذا احلس  اه     ا    
ه فأعطهه ُجرة ؛ يللب عليه اِلهء يلتوضأ وبينمهه ههو كهذلك إ  ()اكن َل غالما

قهد تغهري،  سقط اإلاريق ىلع رجل احلس ، فنظر الغال  إىل وجه احلسه  فهرآه
 

وهو حسن. ،رواه الترم ي، عن ملاذ بن جبل  

الجرل: إبريق فيه ماء.
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كتمه  فقه  احلسه : ، {َوٱلَۡك ِظِمَ  ٱلَۡفۡيَظ }: فأخذ يُذكره، فقه  َل: يقو  اهلل 
، فقهه  احلسه : عفهوت عنهك، {َوٱلَۡعافَِ  َعِن ٱنلَّ اِس }غيظ ، فقه  الغال : 
ِس  نِ َ }فقههه  الغههال :  ِۡ ُ ُُيِ  بُّ ٱلُۡم [، فقههه  احلسهه : 134]آ  عمههران:  {َوٱّللَّ

 اهلل.ا هب، أع  حر لوجه 
فْمثل هذه اِلواقف أخدل اهلل  كرهم وأسعد حيهتهم وبشهرهم اهجلنة قْهل 

 أن يموتوا، فهذه يه عني السعهدة واهلل.  
جعلين اهلل وإيهكم مم  يسمعون القو  فيتْعون أحسنه وينعمون اهتْهعه 

 والعمل اه.
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يسهم  مهه يذ يهه، ويذِلهه ولهو تُهرد اإلنسهن قد يرى يف ايته مه يغضهْه، و
هراع، واحلهل هنهه: ههو أن تقهاهل اإلسههء  اإلسهءة امثلهه لعهش  األرس يف صه
هه مه  أخيهه أو ويه أو زوجهه  اهإلحسهن تلعيش األرس يف أمهن وم  كره خلقا
ا، فم  حهد ع  ههذا كهدر ىلع عفسهه  ه آخر وخطأ ايلو  يللحه غدا ريض خلقا

 وأهله.
يتعهمل اهلغضب وال برسعة االعفعه  والهرد الرسهي ، فهإلنسهن اللْيب ال 

فإن هذا يذدي اهلشخا إىل مه ال حُيمد عقْهه، هذا األحنف ا  قيس ِله جههء 
قهه : -أي: سهبْتين مهرة-إيله رجل فخهطْه وعنفه فقه  َل: ل  قل  واحهدة 

ا  وههو حكهيم -فقهه  األحنهف-أي: لرددت عليك عرش مرات-لتسمع  عرشا
ا ال تسم  مين واحدة.: ل  قل  -العرب   عرشا

 قه  الشهعر:  

 

فهللم  هنه فضيلة، ال جنهة للهحْه وصون لعرضه ومهَل إ  لهو حلهل الهرد 
لربمه استفحل الرش وازداد فعند  لك يلعب معهجلتهه واصهالحه وهلهذا قهه  

 .»م  صم  جنه«اِليب صىل اهلل عليه وسلم: 
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 اهلرش، كمه أن اِله 
ُ
ر ال تطفأ اهِلهر، وإعمه يطفئ اخلري الرش، كمهه فهلرش ال يُطفأ
 يطفئ اِلهء اِلهر.
 وقه  الشهعر:  

    

 وقه  الشهعر:  

، فههبلع  فهحلليم ال يْذثِر العهطفة ىلع ا مههوالا  العقل عند سمهع حهدثة أو أمرا
ا فيتعهظم ويكرب يف عفسه فيندف  اعهدفهعا  قد يسم  م  امرأته أو م  ويه أمرا
جنوعياه واعدفهعا شيطهعياه، فربمه يق  يف الواقعة ويف األخري يتْهني عهد  صهحة 

 ال   فيُفسد أكرث ممه يُللح.
وق  قلري يلرب وجيههد عفسه ىلع  ء وهوصرب وتأ  ِله حلل م  هذا يشولو 

اللرب، وإ ا اه يزو  مه يف صهدره مه  الغهير، واحلمهد هلل رب العههِلني، فهال 
يقول  أحد: أعه مه عندي صرب، وأعه رسي  الغضب واالعفعه ، فنقو  َل: اِلهيب 

. أي: مه أحد »إعمه اللرب اهتللرب، واحللم اهتلحلم«صىل اهلل عليه وسلم يقو : 
ه، وإعمه هذه الغريزة موجودة يف اللك، ولكه  اهِلجهههدة وي ص ْوراا وال حليما
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 للنفس وايعء اأن يرزقك اهلل اللرب واحللم تنه  هذا حبمد اهلل رب العهِلني.

 قه  الشهعر:  

ه للعقوبهة، اهل أجهل حهى  وال تعهقب يف حه  الغضب حى وإن اكن مسهتحقا
 يسك  الغضب=تلكون العقوبة امقدار اإلسهءة ال امقدار الغضب.

»لهيس الشهديد اهلرصهعة، ولكه  الشهديد : وهلذا قه  اِليب 
 . متفق عليه.ك عفسه عند الغضب«اذلي يمل
ا فقد اكن فيه غريزة الغضهب، لكنهه يهه  فهذا اِليب  كوعه برشا

ترى كيف اكن يرصفهه وأي  اكن جيعلهه؟ إعه لم ينتقم ِلفسه قط، فلم يرضهب 
ا قط وإعمهه اكن ينهتقم هلل إ ا اعتهكه  حرمههت اهلل،  رجالا وال امرأة وال عْدا

اهلل صىل اهلل عليه وسلم ِلفسهه إال  »ومه اعتقم رسو : قهل  عئشة 
 . متفق عليه.أن تنتهك حرمهت اهلل فينتقم هلل اهه«

 فأي  َن  م  عبينه عليه اللالة والسال ؟!
قهل : دخل رهط م  ايلههود ىلع رسهو  اهلل صهىل اهلل  وع  عئشة 

عليه وسلم، فقهلوا: السه  عليكم. قهل  عئشة: ففهمتهه، فقله : وعلهيكم 
»مهال يه عئشهة، إن للعنة قهل ، فقه  رسو  اهلل صىل اهلل عليه وسلم: السه  وا 

، فقل : يه رسو  اهلل، وألم تسم  مهه قههلوا؟ قهه  اهلل حيب الرفق يف األمر لكه«
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 . ()»قد قل : وعليكم«رسو  اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  

 .هذه يه مدرسة اِليب 
ۡحَسُن َوَّل تَۡسَع ِي ٱلَۡ }وهلذا يقو  اهلل تعهىل: 

َ
ي ِئَُة  ٱۡدَفۡع بِٱلَِّّت ِِهَ أ َسَنُة َوَّل ٱلسَّ

نَُّهۥ َوِِل  َۡحِ يم  
َ
ِي بَيَۡنَك َوبَيَۡنُهۥ َعَد َوة  َكأ [، فهإ ا دفعه  34]فلهل :  {فَإَِذا ٱَّلَّ

السيئة اهحلسنة اععكس  األمور وحتوله  مه  الرشه إىل اخلهري وأصهْح  اك 
لك اخلري، لك  إ ا قوبل  السيئة امثلهه العدو اذلي اكن يريد لك الرش يريد 

فكيف سيحلل اإلصالح وم  أي  سيأيت اخلري؟ فينْيغ أن عيع  لهك وعهدرك 
ا:     لك جيدا

ذلي  يسعون يف تهيي  األمور وتلهعيدهه واألمر اِلهم هنه: احلذر م  اِلمهمني ا
م  أجل إقهمة الفتنة اني اِلهس وأن عقف يف وجوههم اهحلكمة ال اهالسهتجهاة 

 هِللح هلم.بيعواهم ومتطلْهتهم، ال و
فهه هم السلف اللهلح خري م  وقف يف وجوه هذالء، فههذا خههي اه  الويلهد 

 ،فقهه : تلهك  دخل عليه رجل م  اِلهس فقه  َل: إن فالعاهه شهتمك
 صحيفته فليمألهه امه شهء.

 
(.2165( ومسلم )6024رواه البخاري )
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 فلم يتفهعل ولم يترسع اهحلكم عليه أو االعتقه  منه.

وع  جْري ا  عْد اهلل قه : شهدت وهب ا  منْه وجهءه رجل، فقه : إن فالعاه 
ا يستخف اه غريك؟ قه : فمه اكن  يق  فيك. فقه  وهب: أمه وجد الشيطهن أحدا

 .  ()ه وأكرمه اأرسع م  أن جهء الرجل فرف  جملس

-أي: أن اذلي ينقل ال   لغرض اإلفسهد اني اِلهس يُعد مه  رسهل إالهيس 
 فهحذر أن تكون عوعاه للشيطهن ىلع إخواعك. -عيه اا اههلل

وجهء رجل إىل اإلمه  الشهفيع فقه : إن فالعاه يهتلكم فيهك، فقهه : إن صهدق  
ه  وإن كذا  فأع  فهسق  . ()فأع  عمَّ

فالن يشتمك، فقه : لقد رمهين بسمهم فلهم يلهْين، فلمهه وقه  رجل حلكيم: 
 محل  السهم فغرسته يف قليب .

هكذا اكن السلف اللهلح حكمهء م  اِلتقهولني والرثثههري ، حهى قهه  
؛ اتركين أضحك وأضحك  أحد اللهحلني: ال ختربين عم  يكرهين أو يتلكم يفَّ

 م  اجلمي .
ال يْلغهين أحهد مه  »صحهاه: ال اكن اِليب صىل اهلل عليه وسلم يقو  أل

 
راف« ( وابن أبي الدحيا في »اإلشراف فظظي منظظا ل األشظظ 620رواه اإلمام أحمد في »الورع« ) 

(، ومظظن طريقظظه ابظظن الجظظو ي فظظي »المنظظتظم« 4/71( وأبظظو حلظظيم فظظي »حليظظة األوليظظاء« )94رقظظم )

(7/142.)

(.126ى تكون لحوم الللماء مسمومة؟« )ص/مت
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 . ()«أصحهيب ع  أحد شيئه فإين أحب أن أخرج إيلكم وأعه سليم اللدر 

فلمه سلم  اللدور؛ عمرت اهإليمهن واتلقهوى والرجههء يف اهلل والطمه  
فيمه عنده، ولك  إ ا خهلط بشهشتهه الشهحنهء وابلغضههء، ودخهل الشهيطهن 

 حهاهه.يلفسد فيهه ويلعب كدر صفوهه وعكر مزاج أص
وال يظ  أحدعه أن ايعيه جنة ليس فيه مكدرات وال منغلهت، ولكه  
اهلعمل اهألسْهب حيلل اخلري، فأرح عفسهك وال تكلفههه فهوق طهقتههه، وال 
تشغل عفسك امه قه  اه غريك عنك، فههلل هو اِلدار لألمهور واِليرسه هلهه، وَل 

ال حهو  وال قهوة إال احلكمة ابلهلغة يف  لك، واهلل اِلستعهن وعليهه اتله ن و
 اههلل العيل العظيم.

 
(، عظظن ابظظن 3897(، )3896( والترمظظ ي )4860( وأبظظو داود )873/  2أخرجظظه أحمظظد )

هول.من طريق الوليد بن أبي هشام، وهو مج مسلود 
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م  اِلعلو  أعنه لكنه برش وأن لك البرش جمْولون ىلع اخلطأ واتلقلري، كمهه 
»لك اا  آد  خطههء وخهري اخلطههئني صح  لك ع  عبينه صىل اهلل عليه وسلم: 

 . ()اتلوااون«

، اهل أحيهعاهه قهد يبتهد  فقد لطئ الشخا ولكنه ال يرى أعه قد أخطأ
اهخلطأ، لكنه ال يشعر أعه قد أخطأ، إمه لقلة فهم منه، أو لقلهة إدراكهه ألاعههد 
ا مهه حيلهل  األمور؛ ألن اِلهس يتفهوتون يف اذلاكء والفهم واإلدراك، وهذا كثريا
ه اذلي  هم يف س  الطيش أو حى م  كْهر الس  اذلي  هم  م  األانهء خلوصا

ِلعرفة اتلهمة اأحوا  وعواميس احليهة، ولك  مه أمجل أن اعيدون ع  العلم وا 
علتمس هلم االعتذار فإن هذا م  أفضل ِلسهتنه السهحرية لهلك القلهوب؛ ألن 
مزنتلك كأب أو أخ أكرب جيربك ىلع أن تقْل اِلهس ىلع مه هم عليه مه  اهذ  

 »إ ا رأي  م  أخيك خطأ فهتلمس َل عذراا، فإن لهماِللح هلم حى قه  عمر: 
 . ()جتد َل عذراا فقل: لعل َل عذراا ال أعلمه«

فإ ا رأي  م  أخيك زلة أو ملهيْة أو حهثهة فعليهك أن تعههل  األمهور 
وحتس  وترفق اه كمه حتب أن يُرفق اهك وحُيسه  إيلهك، وأن تلهني ألخيهك، 
ه إ ا اكن هذا األخ اذلي حلل منهه اخلطهأ واتلقلهري يف حقهك مه   خلوصا

 
.(، عن أحس 4375(، وابن ماجه )2703( والترم ي )5/2763رواه أحمد ) 

تقدم.
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العمل أو ايراسة، فهذا أوىل وأحق أن يعهمل امثل ههذه األقهرب أو الزمالء يف  
اِلعهملة احلسنة؛ ألن اخلله  هنه ال يُطهق مه  الك الطهرفني حهى قهه  أحهد 

 .»ال ختهصم م  تعهُش اهلرضورة«احلكمهء: 
فهخلله  هنه ال يطهق؛ ألعه ال يمك  ااتعهد واحهد عه  ابخهر ارضهورة 

سك  أو اجلوار، فزميل العمل أو السكىن اللقهء ايلويم يف العمل اِلشرك أو ال
أو اجلوار اِلس  ارفيق الوجه، هذا ال يمك  االاتعههد عنهه؛ ألعهه إن حلهل 
هذا اكن تأثرياا ىلع العمل أو ايراسهة، اهل حهى ىلع أخهالق اللهداقة افعهل 
ا حهى ال  اتلقلْهت اِلفسية والظروفية فهحلفه  ىلع اللهداقة هنهه مههم جهدا

 اعقالاهه إىل عداوة، واهلل اِلستعهن.يتسْب يف فقدهه و
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يف ظل وجود إخواعك معك وبين عمومتك وأقربهءك، واجتمهعهك معههم، 
ه إ ا اكن هذا االجتمهع يقو  ىلع اتلعهون ىلع  هذا يُعد م  سعهدة اِلرء، خلوصا

نهصهح الرب واتلقوى واإلصالح يف أمور اييه  وايعيهه ويسهوده اتلعههطف واتل
واتلآزر ىلع مه فيه اخلري واإلحسهن، فهذا ال يعرف قدره إال مه  فقهده، وهلهذا 
ا مه حيث اِليب صىل اهلل عليه وسلم أمته ويْني هلم أن اخلري لك اخلري هلهم  كثريا

»يهد اهلل مه  : يف اجتمهعهم ومج  لكمتهم ىلع احلق، كمهه قهه  
 . ()اجلمهعة«

جلمهعهة وإيههكم والفرقهة، فهإن »علهيكم اهوقه  يف احلهديث ابخهر: 
 .()الشيطهن م  الواحد وهو م  االثنني أاعد«

فهجتمهع لكمة اِلسلمني ىلع احلق اِلْني وىلع اهلهدى اِلسهتقيم ههذا أمهر  
مهم للغهية، ال ومطلوب ِله حيلل م  جراءه إقهمهة ديهنهم ودعيهههم وعهزتهم 

  لهك وأوىل وماكعتهم وحفر أمنهم واستقرارهم، ولك  هنهك أمر مقهد  ىلع
م   لك أال وهو أخوة أخيك م  أايك وأمك اذلي هو شقيقك، واذلي حيلهل 
بسبْه ترااط األرس واجتمهعهه وحتقيق اخلهري هلهه يف ايعيهه وابخهرة، فكهوين 
أطرق هذا ابلههب أال وههو اههب الهرااط األرسي؛ ألهميتهه يف أوسههطنه؛ ألن 

 
.( عن ابن عباس 2166ي )رواه الترم 

.( عن ابن عمر 2165رواه الترم ي )
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وتشتي  األرس، كمه اني  اللكمةواختالف الشيطهن حريا ىلع تفريق اللف  
»إن الشيطهن قد أيس أن يعْده اِلللون يف جزيرة  لك عبينه يف احلديث فقه : 

 . ()العرب ، ولك  يف اتلحريش اينهم«

وهلذا جتد اع  األخوة إ ا تلىق  عليحة م  أخيه األكرب أو حى م  أايه 
اللكمهة ألهف أو أمه أقه  ايعيه ولم يقعدهه وجعلهه عليه عتهااهه وَضب تللهك 

حسهب، وكأعه سقط عليه جْل، ويذوهله يف عقلهه ىلع كيهف مهه أمهىل عليهه 
الشيطهن، ولو اكع  م  غري قريْهه، ربمهه لهم يْههيل اهذلك، وههذا مه  عمهل 
الشيطهن يريد أن يُفسد األخوة ويفرق األرس ويشق ويلدع اللف، وإال فيه 

فدعهه وشهأعهه، وكمهه  لكمة إن اكن فيهه خري قْلته وإن اكن فيهه ُش كمه تزعم
يقه : لكمة شلتهه الريح. أو سقط  يف ابلرئ. ودعك م  الوسههوس واتلهأويالت 
الفهسدة، فينْيغ أن تتحمل مه لم يوافق هواك ومرادك وأن تعلهم أن أخهوك مهه 
علحك وأخذ ايدك إال ألعه حيب لك اخلري وأن تكون ىلع اللواب، ولهو لهم 

ْقيهة اِلههس، لكه  ِلحْتهه لهك ذلك لركك ولم يعهتْك وجعلك ككيك  
وحرصه ىلع اصهالحك جعلهه  لهك يعهتْهك ىلع أخطهئهك ودفعهه  لهك إىل 
توجيهك وعلحك فلهذا ال ينْيغ أن تستهني اهألخوة أو أن تيسء الظه  اههه، 
فهألخوة اغيلة اغيلة ال يعرف قدرهه وثمنهه إال م  ضيعهه، وهلذا اعظر مه ا قه  

ِخي َك }اهلل ِلبيه موىس عليه السال : 
َ
[.  3٥]القلها:  {َسنَُش دُّ َعُض َدَك بِۡ

 
(.2812رواه مسلم )
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فقيمة هذه األخوة ال يعرف قدرهه إال عنهد اِلوائهب واالحتيجههت واِلهوزا ، 
كمرض عز  اك، أو فهقة حل  اك، هنه ال يقهو  بسهدهه ىلع أكمهل وجهه إال 

 أخوك اذلي هو م  حلمك ودمك.
الريفيهة  أن جمموعة م  اِلهس يف إحدى القرى  قلة: و كر اع  الكتهب

اكع  هلم ارئ يدوية يرشبون منهه ويسقون منهه أععهمهم ويف  ات مهرة حلهل 
أمر مهو  أال وهو لكمه أعز  أحدهم دلهوه يلهديل اِلههء رجه  حْلهة اهال دلهو، 
، ثم  فهجتم  أهل القرية يتحدثون ع   لك ويقولون: ربمه أعهه مسكوعة اهجلهنِّ

األمر فأشهروا إىل أحدهم أن يهزن   اقرحوا أن يزن  أحدهم إىل قعرهه يلنظر مه
إىل قعرهه وهم يمسكون اهحلْل اذلي عليه، فقه : ل  أفعهل حهى حيرضه أيخ 
ه آخذي  اهحلْهل اذلي  يلمسك معكم احلْل، فطلْوا أخهه، ثم أعزلوه، وهم مجيعا
عز  ع  طريقه، فلمه عز  وجد يف إحدى زوايه ابلرئ قرداا يفك احلْه  الهيت ىلع 

رقْة القرد وصهح اهم أن ارفعهوا احلْهل، فْينمهه ههو يلهعد ىلع ايلو، فأخذ ا
ايلو، إ  رأوا القرد معلق يف يده، فظنوا أعه شهيطهن، فهأفلتوا اهحلْهل اذلي ههو 
معلق اه، وولوا فهري ، ولم يْق آخذ اهحلْل إال أخوه م  أايه وأمه، حى صهعد 

 إىل حهفة ابلرئ.
ا ألخيه عند اِلوائب وركناه َل عندمه يتخىل عنهه  هكذا األخ يكون سندا

اِلهس، ويركه األصحهب، فأصدقهء السوء وإن أادوا لك شيئاه ممه حتهب فالاهد 
ه مه لك  أخوك هو اذلي ال يركك يف حيهتهك وال حهى  أن يتخلوا عنك يوما

قو  حى وإن حلل اخلالف فهذا أمر طْييع وهذه سنة اهلل أاعد ممهتك، وهلذا 
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وة والعرشة اليت دام  لعقهود مه  القهرون عهذكر يف خلقه، ولك  تْىق األخ 
خريهه وعتجهوز وععفو ع  ُشهه حى تستمر وتدو  وتْىق، ِلنعم اههه ونسهعد 
يف هذا الزمهن م  العمر القلري وكمه يقه : رع اهلل م  جتمل، والسهعيد مه  

 أسعد غريه، حيْهم وحيْوعه، واهلل اِلستعهن.



 

148 
 

يل الغمو  وهو قرة عني اِلوحهدي  وسهلوة اإليمهن اههلل يذهب اهلمو  ويز
ه:  »مه مىض فهت، ومه  ههب مههت، مهه ههو آت اللهاري ، يلك  شعهرك دائما

 آت، فال تفكر فيمه مىض، فقد  هب واعقىض«
ا، فإعك إن أصلح  يومك  واترك اِلستقْل حى يأيت، وال جتعل همك غدا

ا، وارض اهلقضهء اِلحتو  والرزق اِلقسو ، فلك  يشء اقدر، حهى أصلح  غدا
العجز والكسل، مه  هب فهت ول  تستطي  أن تدركه، فال تتضهجر، واِلذمهل 
غيب  ولك السهعة اليت أع  فيهه، فك  اا  يومك وال تك  ااه  أمسهك أو 
غٍد، فكمه كن  يف العهد القريب غري موجود فْعد عهد قريب سهتكون غهري 

إال ىلع أمهر يرضهك يف  موجود، فال حتزن وال تند  ىلع أمر حلل لك يف ايعيهه
ابخرة، فك  م  أانهء ابخرة ترتهح ايعيه وابخرة، وال تك  م  أانهء ايعيه 

ه.  خترسهمه مجيعا
حيهتك واحدة فقط، فهال تكهدرهه وتقرصههه اههألحزان وتهذكر ابال  
ا يف  واألوجهع، فال أحد يستطي  أن يسلم م  منغلههت حهى لهو عش وحيهدا

ولة ىلع  لك، لك  اإيمهعك تتغلهب ىلع مهه جيهري رأس جْل؛ ألن احليهة جمْ
ُۥ ِم ۡن }لك فيهه ويتيرس لك لك خري فيهه، قه  اهلل تعهىل:  َ ََيَۡعل َلَّ ِٖ ٱّللَّ َوَمن َيعَّ

ا ۡمرِهِۦ يُۡۡس 
َ
ِن ٱۡقُعلُ   ا  }[، وقه  سْحهعه: 4]الطالق:  {أ

َ
نَّ ا َكَعنَۡن ا َعلَ ۡيِهۡم أ

َ
َولَ ۡ  أ

وِ ٱۡخرُُج 
َ
نُفَسُكۡم أ

َ
نَُّه ۡم َفَعلُ  ا  َم ا أ

َ
ِۡنُهۡم  َولَ ۡ  أ ا َفَعلُ ُه إِّلَّ قَلِيل  م  ا  ِمن دَِي رُِكم مَّ

َشدَّ تَثۡبِيع ا 
َ
َُّهۡم َوأ ا ل ا  66يُ َعُظ َن بِهِۦ لََكَن َخۡي  ا َعِظيم  ۡجر 

َ
نَّا  أ ُ ِن دلَّ َتۡيَن ُهم م 

ا لَّ  ِإَوذ 



 ابلهب اثلهلث
 

 

 

149 

ا 67  ۡسَعِقيم  ا مُّ  [.68،  66]النسهء:  {َولََهَديَۡن ُهۡم ِصَ  ب 

ُٖ َص ۡدُرَك بَِم ا َيُق لُ  َن  }وقه  سْحهعه:  نََّك يَِضي
َ
فََس ب ِۡح  97َولََقۡد َنۡعلَُم أ
ِديَن  ِۡ َِن ٱلسَّ  تَِيَك ٱۡلَقِ  ُ  98ِِبَۡمِد َرب َِك َوُكن م 

ۡ
]احلجهر:  {َوٱۡعُبۡد َربََّك َحّتَّ  يَۡ

97  ،99      .] 

ِي نَ  }وقه  سْحهعه:  ُ  َعلَ ۡيِهُم إِنَّ ٱَّلَّ َّ ََ َُ ُم ا  َتَع  ُ ُم مَّ ٱۡس َع  قَ الُ ا  َربَُّن ا ٱّللَّ
وا  بِٱۡلَنَّةِ ٱلَِّّت ُكنُعۡم تُ َع ُدونَ  بُِۡشُ

َ
نُ ا  َوأ ََ ّلَّ ََتَافُ ا  َوَّل َحۡ

َ
]فلهل :  {ٱلَۡملَ ئَِكُة أ

30  .] 
أي: ال ختهفوا مه تقهدمون عليهه مه  اعهد ممههتكم، وال حتزعهوا ىلع مهه 

 .()لفوعه وراءكمخت

فهالستقهمة ىلع ايي  أمهن للهحْهه ممه لشههه أو لهفهه أن اهلل سهيتواله 
 ويرعه افضله وإحسهعه سْحهعه وتعهىل.

 
(.427 – 426/ 20»تفسير الطبري« ) 
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يعهملك اِلهس امه تعهملهم اه وكمه تدي  تدان، وبقدر مهه تعطه  تأخهذ، 
 حى وإن جفه عليك أخيك، فإعك تتقْل  لك اروح التسهمح والعفو.

إعك إن أحسن  إىل اِلهس احتفهوا اهك، وإن جفهوتهم جفهوك،  -
فكيههف تريههد االحههرا  واتلههوقري مهه  ابخههري  وأعهه  جتحههد 

 حقوقهم.

واعلم أعك إن أحسن  وأكرم  اِلهس فإعمه أكرم  عفسك وإن أهنتهم 
 أهن  عفسك فهخر ِلفسك مه حتب؛ فإن اجلزاء م  جنس العمل.

ا يف أمهر، فههترك اترك ِلفسك خط رجعة، فهإ ا خهصهم  أ - حهدا
ه؛ فإعك ال تدري اهلعواقب، واجعل هنههك إماكعيهة  للللح موضعا
للملهحلة، وال تكرثِّ أعداءك، فإن ألهف صهديق قليهل وعهدو 

 واحد كثري.
ا انشهغه  للفكهر وتكهدير للخههطر  - إن اخته  أي شخا عهدوا

ومه م  أحد إال يتال  األخطههء اكلمههت  ،ويكيف هذا َضراا 
و  الطريق قْل أن تتعهظم فعند  لهك يلهعب وعل  اخللومة أ

 معهجلتهه.
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ال تظهر اتلحدي ألحد م  اِلهس، ال إ ا ُ كر لك غلهط صهدر  - 
منه فأظهر َل أن األمر قريب وأن مه ايننهه مه  روااهط وعالقهة 

 أعظم م  أن يكدره موقف.
إيهك أن تتوعد أحد بسهوء ألن معهىن ههذا أعهك ملهدر خهوف  -

ا ايناهه أح كوإزعج ول  يأم  م  جهعْ د فعند  لك تلْح عهدوا
تهدد أم  اِلهس واستقرارهم ولكه  ادع إىل السهال  واِلحْهة 

 واتلآلف.
 ل  يلفو لك أحد فهقْل اِلهس ىلع مه هم عليه. -
هه صهعْة يف قْهو   - تقْل اِلهس وسهمح وحتهمل وال تشرط ُشوطا

اِلهس أو صداقتهم فإعك لو طْقه  ههذه الرشهوط ىلع عفسهك 
 ربمه مه أفلح .

تذاثر العهطفة ىلع العقل، فمه أكرث اذلي  يسهتعملون العهطفهة  ال -
ه عطفة اِلرأة أو الطفل فينجرون وراءهه ويندفعون اعدفهعا  خوصا
 جنوعياه إىل أمر ربمه ال أسهس َل م  اللح ثم اعد  لك يندمون.

اهلل هو اخلهلق الرازق، وهو اِلتفضل ىلع عْهده يعفو عنهم يغفر هلم، وأع  
هم ولم ترزقهم وتريد أن حتهسْهم أشد احلسهب، إ اا اعرف ابرشهيتهم لم ختلق 

 وضعفهم وغ  الطرف عنهم تلكسب اجلمي .
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حو   أعداءك إىل أصدقهء فهِلههرة والليهقهة تقتضهيهن أن جتعهل  -

ه امد اجلسور معه واِللهحلة أمه حتويل اللهديق إىل  العدو صديقا
 عدو، فهذه قمة الغْهوة واحلمق.

مسهئويلة وبهاتسههمة أو هديهة أو لكمهة طيْهة أو ترصف اعقل و -
ه؛ لتسهلم مه  ترسل رسهئل إجيهاية خللمك علَّ  ه أن يعود صهديقا

غوائل عداوته فتنه  قرير العني مطمئناه، استل م  عفس عهدوك 
الضعيفة الطفك ويف اِلههية أع  الهرااح السهعيد حبمهد اهلل رب 

 العهِلني.

شكو الشخا م  أخيهه أو احليهة مليئة اهِلنغلهت والاد، فقد ي -
م  جهره أو م  قريْه، ال ربمه م  واييه، وهذه يه طْيعة احليهة 
فم  لم يتعهمل اهحلكمة واللرب واِللههارة سههء حههَل وتكهدر 
عيشته فهلوايان إ ا لم يك  منهمه اِلخهلفهة فكيهف سهتحقق 
الطهعة؛ ألن الطهعة هلمه ال تكهون إال يف حهلهة خمهلفهة الهرأي 

تلثهب األجر م  ربهك، أمهه إ ا توافهق الهرأي تسب فهحمعهمه، 
تكون ولكمه اكن الشخا م  اهلل أقهرب سمعهمه فأي طهعة هنه 

وأعرف لكمه ههع  عليه اِللهعب واِلتهعهب وهلهذا قهه  أحهد 
»م  رطب لسههعه اهذكر اهلل له  يتعهب مه  جفههف العهرفني: 
 .احليهة«

ري حوَل مه  عهواميس وهذا م  إكرا  اهلل للعْد اللهلح أال يْهيل امه جي
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. فهذا ليس حهالا ع  اِلهس احليهة وأحواهله، أمه ان يقو  اإلنسهن: أععز  
 وهلذا يقو  الشهعر:  

 
اِلهذم  اذلي »: قهه  عه  اِلهيب  ع  اا  عمر 

لهلط اِلهس ويلرب ىلع أ اهم، أعظم أجرا م  اِلذم  اذلي ال لههلط اِلههس 
 .()«وال يلرب ىلع أ اهم

 فهلضد ال اد يف هذه احليهة اكئناه م  اكن.
 نههأاي أ   شهئنه أقهدار يه عريد مه لك تعطينه ال احليهة ❖

 قهدر ىلع األمور تأيت ال اهلل قدر اذلي اهلواق  فلرن  
 .  ايلهه سعيك قدر ىلع وإعمه محلك

 تفرع  خبري سقههه إن صهحلة عبته إنسهن لك قلب يف ❖
 وأفسهدت فسهدت برش سقههه وإن بستهعها  َل وصنع 
 .حوَل مه وإخواعه عفسه

 .  خمللها يف أدائهه وأعملهه ختللها  الطهعة تعمل ال  ❖

 
(.97ألمثال« )ص/»السحر الحالل في الحكم وا 

رواه ابن ماجه، وصححه األلباحي.
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 ىلع يفرحهون اكعوا  مه أقوامها  أدرك  لقد) س احل قه  ❖

 أو منههه يشء ىلع سهفون واليتهه أقْل ايعيه م  شئ
 (  الراب م  أعينهم يف أهون اكع  ليه جر
  نك اخلله    م مجيل أن تلم  يف وجه م  ينتظر ❖

 كمه أعه مجيل أن تضحك يف وجه م  ينتظر منك ابلاكء.                         
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ويغنيك ع  ايعيه ملحف ُشيف، وبي  لطيف، ومتهع خفيف، وكهوز 
مهههء ورغيههف، وثههوب عظيههف. والعزلههة مملكههة األفههاكر، وايواء لك ايواء يف 
ه لربك، وغنههك يف قلْهك، وأعه  آمه  يف  صيديلة األ اكر، وإ ا أصْح  طهئعا
رسبك، راٍض اكسْك، فقد حلل  ىلع السهعهدة، وعله  الزيههدة، وبلغه  

 دة. واعلم أن ايعيه خداعة، ال تسهوي هم  سهعة، فهجعلهه طهعة.السيه
أحتزن ألجل دعيه فهعية؟! أنسي  اجلنههن  ات القطهوف ايعهيهة؟! أتضهيق 

 واهلل ربك؟! أتْيك واهلل حسْك؟! 
 احلزن يرحل بسجده وابلهجة تأيت ادعوة.

 قل : فكيف لشخا يطلب السعهدة يف دعيه فهعية دخل إيلهه اهكياه ورحل
منهه مْكياه عليه، فأ  َل السعهدة اني اكهئني، فهيعيهه أحقهر مه  أن يفهرح 

منهه جبوار جنة عرضههه فهت عليه الشخا ىلع يشء فيهه، أو حيزن ىلع يشء 
السموات واألرض فيهه مهال عهني رأت وال أ ن سهمع  وال خطهر ىلع قلهب 

 برش.
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احليهة وأوجده هلدف واحهد  خلقه يف هذه يلعلم لك واحد منه اأن اهلل 
 عْوديتهههه وواحداعيتهههه قهههه  اهلل تعههههىل: واغيهههة واحهههدة أال ويه إقهمهههة

 ٥6اذلاريهت:  {ّٰرئزئمئنئىئيئ }

رتهب ىلع  لهك السهعهدة  ،ورتب سْحهعه ىلع إقهمة عْوديته ووحداعيتهه
 األادية الرسمدية يف ايعيه وابخرة.

خلقهه اهلل  فمى اَنرف اِلهس ع  هذا السبيل وع  ههذا اهلهدف اذلي
م  أجله فال اد أن جيد عكس  لك أال وهو الشهقهء والعنههء والضهيق واهلهم 

 واحلزن.
وهلذا قل يل اربك كيف جيد اإلنسهن العها اِلتمرد ىلع ربه كيف جيد 

 الضيق والضنك عندمه يرتكب اِلعلية واِلخهلفة.
 واذلي يقه  يف ،فهذلي يسم  األاغين ال اد أن جيد اعدهه الضيق والضجر

يقتل، واذلي يقط  اللالة و واذلي يزينالفواحش كذلك واذلي يرشب اخلمر، 
ويعيق واييه، واذلي واذلي... لك هذالء يعهعون اعد ارتكههاهم اِلخهلفهة مه  

 حرج يف اللدر وضيق يف اِلفوس.
ن اممهرستهه، ِله ا؟ هذا اتلحو  مه  ذلة وِله ا؟ وقد اكعوا قْل  لك يتا 

ىل حزن وعد  وبكهء وعويل؛ ألعه اَنرف عه  اِلسههر إىل حرسة وم  فرحة إ
 اهلل َل. هَف عفسه يف غري مه خلقهاذلي خلقه اهلل م  أجله؛ وألعه وضَّ 
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دلان اإلاهحيهة والفجهور ابله حى أعك تتسأ  ِله ا يكهرث االعتحههر يف  
 بشلك كْري؟

ىلع الرغم م  توفر لك متطلْهتهم اِلهديهة، وأعههم يفعلهون مهه يشههؤون، 
ن مه يريدون، ِله ا ملوا هذه احليهة، اهذا الشلك وفضلوا ألعفسههم أن ويلنعو

 يتخللوا منهه؟

 حك  جك مق حق  }      ٹ ٹ جتد اإلجهاة يف قهو  اهلل تعههىل:

ويف قههوَل  1٢4طههه:  { جم هل  مل خل حل جل مك لك خك
 َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي } 
 رب يئ  ىئ مئنئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ
 1٥1آ  عمران:  { زب

وا ابخرة فاكن ههذا ههو عههيهة حهههلم، حهى أين ألعهم أرادوا ايينه ونس
ه أال  ا عظيما سمعُ  ال وقرأُت ع  أحد كْهر اِلهندسني يف العهلم، أعه اىن جرسا
وهو جرس إسطنْو  اذلي يربط اني قهرتني آسيه وأربه، وههذا اجلرسه يعهربه يف 

فتتهحهه اجلرسه يف أثنههء اايلو  الواحد مئهت ابالف م  السيهرات واِلشههة، و
ألىق انفسه م  أعاله، فذهْوا إىل غرفته يف ابلي  فإ ا اورقة مكتوب عليههه: 

ه، فأردت أن أ وق طعم اِلوت. لقد    قُ  لك يشء يف احليهة، فلم أجد هله طعما
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ا، فهحليهة اهدون معرفهة اهلل، وبهدون معرفهة دينهه  ه هذا الرجل اكفرا طْعا

 وُشعه حيهة جوفهء حيهة تهفهة حيهة ال قيمة هله. 
هذالء مه عرفوا طريق السعهدة، أعهه طريق االستقهمة اهلداية وااللزتا  مهه 

م  لم يدخلهه  » : عنهه  اليت يقو  العهرفون  -أعين جنة ايينه –عرفوا طريق اجلنة 
  .«لم يدخل جنة ابخرة

فأهل الطهعهة  6ُممد:  { خت حت جت هب مب  }  قه  اهلل تعهىل: 
كمه أن غريهم يشهىق  ،ن ويسعدون اهههم اذلي  جيدون ذلة العْهدة فهم يتنعمو

 ويْأس ويتعس اغريهه.

فهم جيدون ذلة اإليمهن يف حيهتهم وطعمه يف قلوبهم وحالوته يف أفئدتهم 
ه وههو حيهيك هلهم عه   وصدورهم، وهلذا قه  أاو سفيهن  ات مره ألصحهاه يوما

  يف اِلعركة، قه  ِله اكن أحهد اِلسهلمني يف اعه  حه  أحد اِلسلمني اذلي قُتل
ئر، فوق  السهم ىلع قلْه فلهح الرجل قهئالا: فهزت ورب اغاِلعهرك فجهءه سهم 

الكعْة، يقو  أاو سفيهن: فوقفُ  أمهمه متعجْاه! اهأي يشء فههز، أفههز اههأللم؟ 
األهل واألوالد ومفهرقة األصحهب واألحْههب؟ اهأي  خبسهرةأفهز اهِلوت؟ أفهز 

 حت  }             ٹ ٹ كمهه يهة ايعيهيشء فهز؟ هنهلك يشء أعظم م  ايينه، ومه احل

إعه ُحُب اهلل، إعه حهب  18٥آ  عمران:  {مج حج مث هت  مت خت
هذا ايي ،  لك اليشء العظيم اذلي يسهر مه  أجلهه اِلحْهون  لهك اليشهء 
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 لهك اليشهء األعظهم اذلي مه  أجلهه  عظم اذلي م  أجله ينفق اِلنفقوناأل 
  وحب رسوَل دينه وُشعه.لك يشء إعه حب اهلل ودوعه يسرخا اِلرء عنده

هذه يه احليهة اليت اِلهس ادوعهه أموات ويه اِلور اليت اهدوعهه اِلههس 
هء واِلهس يعيشون ادوعهه يف األسقه  ععم ف يعيشون يف حبهر الظلمهت ويه الش

إن اِلحب ال يكهد أن جيد م  ُمْوب أي ألم أو أي وج  ال اههلعكس يههون 
يف صهربه رضههء للمحْهوب فيهتا  اههأللم  األلم ويهون الوج  عندمه يعلم أن

ويتا  اهلسهر م  أجل أن ير  عليه اِلحْوب ولقد اكن هذا دأب اللهحلني 
، يف قيه  الليل عند تلطف أقدامهم اني يدي خهلقهم فال يتعْون وال ينلْون

 تنفسهوا ولهو  ال يتا ون ويقولون: إن اِلهس أموات ولهو مشهوا ىلع أقهدامهم
عيه ولرجون منهه ومه  اقوا أذل مه فيهه فعندمه يُسألون ومهه أعوفهم يدخلون اي

   .أذل مه فيهه فيكون جوااهم حب اهلل وحب رسوَل عليه اللالة والسال  
يف االمتثه  الاكمل ألمهر اهلل وأمهر رسهوَل  تكم فهلسعهدة لك السعهدة 
ال يف اتلمسهك ، ويف االتْهع ال يف االاتداع تكم واجتنهب عهيه وعيه رسوَل 

يف اتلهتك يف االتْهع للحق وال يرضك مه  خهلفهك ال يف مسههيره اِلههس ىلع 
 اهل أهواءهم يف االصالح مه اينك وبني اهلل ومهه اينهك وبهني خلهق اهلل 

يف حتقيق األخهوة  ،يف الرمحة ال يف القسوةولظلم يف ايف حتقيق العد  ال  تكم 
يف طهعهة  تكمه  ،رشهيعةايينية ال األخهوة احلزبيهة اِلقيتهة اِلذمومهة يف ال

الوايي  والقرب منهه ال العقوق هلمه وابلعد عنهمه يف تقْيهل يهد أٍ  رؤو  وأٍب 
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هه  ،واتلذلل اني أيديهمه ،لدمتههحنون يف القيه   أمهه أن الشهخا يهْىق طهئعا

ا ألايهه ا مْعهدا ا ألايهه ،لزوجته عقاه ألمه مقرباه ويا هه الههحْه متنكهرا  ،متلطفا
   . السعهدة فهذا ُمه  يف ابلدي  قيهسهويريد أن تكتمل َل

فههلل اهلل أن ععيد اِلظر يف حيهتنه وأن ععيد اِلظر يف أعفسنه كيهف َنه  
كمل ِله السعهدة ويتحقق فينه اخلهري ت م  ربنه وم  معهمالتنه م  إخواعنه حى 

   .ويدو  وتستقيم ِله احليهة ويطيب ِله العيش يف ايعيه واألخرى 
ا يل هذا وأسأ  اهلل ين فعهين امهه كتبتهه ومجعتهه وأن جيعهل  لهك  خهرا
عد نرشه أن أ أن يُبيب م  قه  اطْهعته و كمه أسأَل  ،ولوايي إىل يو  ايي 
ويف مهَل إعه سمي  قريهب  ،وجيزيه خري اجلزاء وأن يْهرك فيه ةيبيْه اخلري اِلثوب

د هلل حْه وسهلم واحلمه جميب ايعوات وصىل اهلل ىلع عبينه ُممد وىلع آَل وصه 
 رب العهِلني.

 / ربه عفو وكتْه الفقري إىل  
 العرقيب احللة   اهلل  عْد ا   ُمس   ا  اجلليل    عْد 

 اِلقيم ادار احلديث امعرب ايلم  حرسهه اهلل 
7398٥0900-711٥94797 
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